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1.  INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Es redacta el present Estudi d’Impacte Ambiental, en el marc de l’avaluació d’impacte ambiental 
ordinària, del projecte d’una MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA A LA FINCA EL PALOS DE TOSES 
(GIRONA), segons allò que preveu la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

El projecte d’una MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA A LA FINCA EL PALOS DE TOSES (GIRONA), inclou 
els següents documents: 

• Projecte bàsic de la microcentral hidroelèctrica a la finca del Palós. 

• L’estudi d’impacte ambiental 

Per tant, el present document és l’avaluació ambiental del conjunt del projecte. 

1.1 ANTECEDENTS 

L’empresa HOLDING CERETA MAED, SL va formular la sol·licitud per a la instal·lació d'una microcentral 
hidroelèctrica a la finca el Palós de Toses, la qual va ser tramesa per l’Ajuntament, a l’efecte de la 
seva aprovació de conformitat amb el procediment que assenyala l’article 48 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. L’objectiu del projecte és dotar d’energia la finca el Palós, que es preveu destinar a 
activitat turística amb la modalitat d’hotel, d’acord amb l’informe tècnic municipal, mitjançant la 
instal·lació d’una central hidroelèctrica que aprofiti l’aigua del torrent del Palós i afluents, que 
transcorren dins de la mateixa finca. Per a tal finalitat, es proposen dos punts de captació o assuts i 
la seva canalització fins a la central hidroelèctrica de 90 kW de potència que s’emplaçarà al sud de 
la finca i dotarà d’energia en un futur un establiment d’hostaleria. 

En data 3 de febrer de 2021 s’emet l’informe del tècnic municipal, amb caràcter favorable, i a partir 
del 12 de març de 2021 s’entra en període d’informació pública, i així queda reflectit al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 49 de 12 de març de 2021, i a la seu electrònica de 
l’Ajuntament. Segons certificació d’11 de maig de 2021, no es presenten al·legacions i es realitza 
l’aprovació prèvia en data 25 de maig de 2021. 

En data 31 de maig de 2021, s’emet la resolució d’informe d’impacte ambiental del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en el qual s’indica que: 

Emetre informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’instal·lació d’una minicentral elèctrica 
per a la producció d’energia hidroelèctrica al Palós, promogut per Holding Cereta Maed, SL, i 
tramitat per l’Ajuntament de Toses, pel qual es determina que s’ha de sotmetre a una avaluació 
d’impacte ambiental ordinària perquè té efectes adversos significatius sobre el medi ambient, 
en els termes i condicions establerts en aquest informe d’impacte ambiental.” 

En data 25 de maig de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe, en el qual s’indica que: 

Un cop valorada la viabilitat d’entrada del nou doble aprofitament, per tal que la concessió 
sol·licitada i les obres associades siguin compatibles amb les determinacions del PGDCFC caldrà 
que el projecte constructiu compleixi els condicionants que s’indiquen en aquest informe. I emet 
les següents conclusions: 

“El doble aprofitament d’aigua superficial que ha sol·licitat CERETA a la capçalera del Rigard 
per generar energia hidroelèctrica al seu establiment hoteler de Toses és viable, però caldrà 
que lliuri un avantprojecte constructiu on es doni resposta als punts desenvolupats a 
l’apartat 3 del present informe, fent èmfasi en particular en el correcte disseny de les dues 
captacions, adaptades a les circumstàncies de cada una. 

Tant les captacions com la cambra de càrrega i l’edifici de la futura minicentral són fora 
d’espais protegits, però caldrà que els dos últims s’emplacin fora del domini públic hidràulic 



i que totes les conduccions discorrin fora de les lleres dels torrents, llevat que no sigui 
factible per l’orografia o la vegetació existent, en el qual cas l’avantprojecte haurà 
d’analitzar amb detall i de justificar la solució finalment adoptada en cada tram.” 

En data 15 d’octubre de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua emet un segon informe en el qual se’n 
desprèn: 

“El projecte constructiu de PROTON recull la major part de consideracions i requisits establerts 
a l’informe tècnic precedent, però es fa èmfasi en un seguit de qüestions que queden 
relacionades a informe.“ 

S’informa favorablement la concessió sol·licitada per HCM per tal de construir una microcentral 
hidroelèctrica que serveixi per satisfer les necessitats energètiques del seu complex turístic a 
“El Palós” de Toses i, alhora, vendre’n l’excés produït a la xarxa pública. El projecte constructiu 
detalla les característiques previstes dels dos assuts (Taula 1 i Figures 1 i 2) per tal de conduir 
l’aigua fins a la microcentral, tot respectant-hi el règim de cabals de manteniment establert 
(Taula 2), conforme al dimensionament resumit a la Taula 4. 

Tot i això, caldrà que HCM: 

1. Lliuri una addenda al projecte constructiu abans de l’inici de les obres (però en paral·lel 
amb la tramitació, sense que això sigui un requisit previ a la informació pública) per tal de 
justificar i aclarir: 

- Totes les accions d’accés, col·locació o construcció d’elements de l’aprofitament i 
reposició del medi afectat, sobretot pel que fa a la instal·lació dels dos assuts i de les 
canonades de transport d’aigua. 

- Com preveu dur un control periòdic i suficientment precís dels cabals derivats als dos 
assuts. 

- El sistema a adoptar per no derivar-ne cabals si la microcentral està aturada o no hi 
arriba el cabal mínim tècnic perquè pugui funcionar (valor aquest que haurà de definir). 

2. Presenti un projecte ‘as built’ un cop enllestides les obres, juntament amb el certificat 
final corresponent, en què es detalli tant la implantació dels dos assuts com el traçat exacte 
de les canonades, les mesures adoptades per tal de restituir el medi afectat per les obres, 
els elements de control i mesura dels cabals captats i el resultat de les comprovacions 
efectuades per verificar el correcte funcionament del conjunt de l’aprofitament. Si fos el 
cas, hauria de plantejar i planificar la implementació de les millores escaients per esmenar 
les deficiències detectades. 

En data 12 de maig de 2021, s’emet informe amb caràcter desfavorable la Secció de Biodiversitat i 
Medi natural, amb les següents conclusions: 

“L’existència d’un estudi específic sobre la distribució d’un mamífer amenaçat com l’almesquera 
identifica les instal·lacions hidroelèctriques com un dels factors més rellevants de la regressió 
de l’espècie, per una modificació de l’ecosistema fluvial, alterant-ne l’hàbitat i pel seu efecte 
de fragmentació de l’hàbitat. Per altra banda, durant el seu funcionament, les fluctuacions del 
cabal de l’aigua i l’alteració del règim natural del riu, que pot tenir incidència sobre les 
comunitats d’invertebrats aquàtics de les que s’alimenta l’almesquera, són elements que 
determinen la no idoneïtat del desenvolupament d’aquest projecte. 

El projecte es vincula al desenvolupament d’una activitat hotelera del Mas de El Palòs i en el 
subministrament d’energia per autoconsum d’aquesta activitat, però les edificacions del mas es 
troben en estat semiruïnós. 

Document ambiental amb mancances rellevants, ja sigui pel que fa a la proposta d’alternatives, 
manca en la relació de valors presents (per ex. presència d’hàbitats d’interès comunitari), així 
com per una valoració deficient dels efectes que tindrà aquesta instal·lació sobre el medi natural 
i els elements de biodiversitat protegida i amenaçada presents. 

En data 18 de març de 2021 l’institut Cartogràfic de Catalunya emet informe, del qual se’n desprèn 
que: 

Pel que fa a l’Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic: 

L’àmbit de l’actuació projectada no afecta a cap jaciment paleontològic o punt d’interès 
geològic, segons consten definits a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Pel que fa els riscos geològics: 

La documentació que acompanya a la sol·licitud no inclou informació sobre els riscos 
geològics. Això no obstant, i tenint en compte l’abast i l’objecte de l’actuació proposada, 
així com la seva ubicació des del punt de vista geològic i geomorfològic, no considerem 
necessària l’elaboració d’un estudi de valoració dels riscos geològics relacionats amb els 
fenòmens que es consideren en el document de “Criteris bàsics per a la realització de l’Estudi 
d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG)”. 

En data 10 de juny de 2021 el Departament de Cultura emet informe del qual se’n desprèn que: 

“D’acord amb les planimetries que consten a la memòria del projecte, constatem que a 
l’Inventari arqueològic i paleontològic del Departament de Cultura, no consta cap jaciment 
arqueològic ni paleontològic que pugui resultar afectat. 

En 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.” 

En data 23 d’abril de 2021, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació emet 
informe amb caràcter favorable. 

En data 26 de març de 2021 la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació emet informe definint les següents consideracions: 

“Avaluada la documentació presentada i, pel que fa referència a les competències assignades a 
aquesta Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, es considera que, donat que els 
assuts projectats no ocuparan tota l’amplada dels torrents i, per tant, no afectaran la 
connectivitat longitudinal, el projecte previst no produirà afectacions significatives a la fauna 
aqüícola present i/o potencial d’aquestes masses d’aigua.” 

En data 22 d’abril de 2021 la Secció de Boscos emet informe amb caràcter desfavorable, dels qual: 

Se’n desprèn la necessitat d’anàlisi d’alternatives pel que fa les connexions de les canonades des 
del punt de captació derivació (captació 1-2 i Y) fins al microcentral, essent dues, les alternatives 
existents possibles, d’acord amb l’informe; la necessitat de detallar totes les fases i processos 
constructius en el projecte, així com incorporar-ne detalls constructius de diversos elements 
concrets; identificar-ne els vials existents i/o de nova obertura, i la seva temporalitat i 
manteniment; plànol de detall del recorregut de les canonades, punts de captació, microcentral 
hidroelèctrica, passarel·les vials d’accés, zones de tractaments silvícoles, etc. 

1.2 JUSTIFICACIÓ DEL TRÀMIT. MARC LEGAL 

Els treballs per a redacció del ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL D'UNA MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA 
A LA FINCA EL PALOS DE TOSES (GIRONA) , es portaran a terme, seguint el marc legal de referència, 
que inclou: 

• Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

El Decret 21/2013 defineix la tramitació de l’avaluació d’impacte ambiental de projectes, en el seu 
article 7 

Article 7. Àmbit d’aplicació de l’avaluació de l’impacte ambiental. 

1. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental ordinària els projectes següents: 
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a) Els compresos a l’annex I, així com els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els 
llindars de l’annex I mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels 
projectes considerats. 

b) Els compresos a l’apartat 2, quan així ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental, en 
l’informe d’impacte ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III. 

c) Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte consignat a l’annex I o a l’annex 
II, quan la modificació compleixi, per si sola, els llindars que estableix l’annex I. 

d) Els projectes inclosos a l’apartat 2, quan així ho sol·liciti el promotor. 

2. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental simplificada: 

a) Els projectes compresos a l’annex II. 

b) Els projectes no inclosos ni a l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar de manera apreciable, 
directament o indirectament, espais protegits Xarxa Natura 2000. 

c) Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte de l’annex I o de l’annex II, 
diferent de les modificacions descrites a l’article 7.1.c) ja autoritzats, executats o en procés 
d’execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient. S’entén que 
aquesta modificació pot tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient quan suposi: 

1r Un increment significatiu de les emissions a l’atmosfera. 

2n Un increment significatiu dels abocaments a lleres públiques o al litoral. 

3r Increment significatiu de la generació de residus. 

4t Un increment significatiu en la utilització de recursos naturals. 

5è Una afecció a espais protegits Xarxa Natura 2000. 

6è Una afecció significativa al patrimoni cultural. 

d) Els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els llindars de l’annex II mitjançant 
l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels projectes considerats. 

e) Els projectes de l’annex I que serveixen exclusivament o principalment per desenvolupar o 
assajar nous mètodes o productes, sempre que la durada del projecte no sigui superior a dos 
anys. 

La resolució d’informe d’impacte ambiental del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, de data 31 de maig de 2021, indica que: 

“Emetre informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’instal·lació d’una minicentral 
elèctrica per a la producció d’energia hidroelèctrica al Palós, promogut per Holding Cereta Maed, 
SL, i tramitat per l’Ajuntament de Toses, pel qual es determina que s’ha de sotmetre a una 
avaluació d’impacte ambiental ordinària perquè té efectes adversos significatius sobre el medi 
ambient, en els termes i condicions establerts en aquest informe d’impacte ambiental.” 

Per tant, resultant de la resolució de la d’informe d’impacte ambiental del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de data 31 de maig de 2021, el projecte s’ha de sotmetre a 
avaluació d’impacte ambiental ordinària. 

1.3 METODOLOGIA 

L’objecte de l’estudi és avaluar de forma preliminar el territori per a la implantació d’un nou 
projecte. En aquest apartat preliminar es tracta doncs de reconèixer aquells aspectes més rellevants 
del medi i determinar els efectes ambientals més significatius de la interacció amb el projecte que 
es proposa. 

Així, donat un àmbit territorial, es porta a terme l’estudi i caracterització del territori, amb una 
escala base 1:10.000. Aquest conclou en un plànol de sensibilitat ambiental on queda reflectida la 
sensibilitat del territori amb relació a l’actuació que es pretén portar a terme.  

La sensibilitat ambiental es defineix a partir de l’addició ponderada de múltiples criteris, en relació 
al medi físic, natural, cultural i socioeconòmic. La base de treball és a partir de cartografia 1:5.000, 
on es realitzen els diversos plànols temàtics, amb metodologia SIG, i associant a cada polígon 
independent una sensibilitat amb relació a la possible afecció. 

Sobre aquest plànol, es plantegen les diferents propostes, en principi evitant les zones de major 
sensibilitat resultant, doncs, en propostes amb viabilitat tècnica. 

Amb cartografia a escala 1:1.000, es porta a terme una anàlisi ambiental restringida a les propostes 
plantejades, on per superposició de l’entorn amb el nou projecte es genera una situació en la qual 
s’estableixen unes noves relacions projecte-medi (accions del projecte-factors del medi), permetent 
establir els principals efectes potencials, i en coherència les mesures compensatòries, preventives o 
correctores, segons s’escaigui. 

1.4 MARC GENERAL DELS TREBALLS I ESTRUCTURA DEL DOCUMENT 

Els continguts bàsics de l'estudi seran els següents: 

1. Introducció i objecte, que inclourà l'objecte del document, els antecedents i el marc legal. 
Inclourà també un mapa del document amb un petit esbós dels continguts. 

2. Descripció bàsica del projecte, on s'inclourà una descripció de la situació actual, així com els 
principals condicionants de disseny del projecte. 

3. Estudi de l'àmbit, o caracterització del territori, fent especial incidència en aquells que poden 
tenir una major relació amb el projecte. Aquest apartat conclou amb la definició de la sensibilitat 
ambiental de l'àmbit d'estudi, establint les zones de sensibilitat més alta, i que en coherència 
s'haurien d'evitar. També s'inclou un estudi de la seva fauna, flora i hidrologia. 

4. Principals efectes potencials sobre el medi. Aquest apartat juntament amb la diagnosi de la 
sensibilitat ambiental ha de permetre definir les alternatives. 

5. Alternatives, on es formulen les diferents alternatives plantejades, així com la justificació de les 
alternatives que es proposen com a viables, fent especial incidència en l'Alternativa 0. De fet, en 
aquest punt es fa un contrast amb l'Alternativa 0. 

Derivat de la resolució de l’OTAA pren especial importància la definició de les alternatives, havent 
de considerar, a més de la resolució de la millor implantació sobre l’àmbit inicialment proposat, 
la justificació, de la tipologia d’instal·lació per a la producció d’energia, i concretament la 
valoració d’una instal·lació fotovoltaica 

Aquest apartat conclou en la proposta de l’alternativa escollida. 

6. Avaluació d'impactes i mesures correctores. Avaluació dels impactes ambientals del projecte 
sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, el sòl, l'aire, l'aigua, els 
factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials, inclòs el patrimoni cultural, i 
la interacció entre tots els factors esmentats, durant les fases d'execució, explotació i, si escau 
durant la demolició o abandó del projecte. 

També es defineixen les mesures que han de permetre prevenir, reduir i compensar i, en la mesura 
del possible, corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l'execució del 
projecte. 

7. Desenvolupament de les mesures preventives i correctores, vista de la proposta i 
desenvolupament de les mesures preventives i correctores. D'aquest apartat es desprèn tot allò 



que formarà part del projecte i de la seva execució incloent-hi, en aquest cas, especialment 
l’explotació 

8. Pressupost de les mesures correctores. 

9. Pla de vigilància ambiental, es desenvolupa el Pla de Vigilància ambiental es descriuen els 
mecanismes de verificació d'impactes, control d'aplicació de les mesures correctores i implantació 
dels plans generals d'actuació. 

El pla de vigilància inclou la fase de projectes, construcció, explotació i desmantellament, si 
s’escau 

10. Document de síntesi, on es fa un resum comprensiu de tot el document. 

2.  DESCRIPCIÓ BÀSICA DEL PROJECTE. PROGRAMA 

2.1 ÀMBIT DEL PROJECTE 

El projecte es situa en la conca del torrent del Palós, on hi discorren dos afluents (el torrent Llarg i 
el torrent del Cortalet). Aquesta vall tributària del riu Rigat es situa entre el nucli de Toses i Fornells 
de la Muntanya, en l’extrem NW del Ripollès. Aquests cursos fluvials neixen a la divisòria d’aigües 
entre el Ripollès i la Cerdanya, en la carena que connecta del Puig de Dòria (2.547 ms.n.m.) i el cim 
de Coma Morera (2.208 ms.n.m.). 

L’àmbit concret del projecte es situa a la part baixa del torrent del Palós, entre la carretera N-260 i 
la GIV-4016, en una cota aproximada entre els 1.300 i 1.450 ms.n.m. 

2.2 ÀREA D'ESTUDI 

2.2.1 Situació actual 

La masia del Palós es troba situada a mitja vessant de muntanya del paratge anomenat Camps de 
Meians a 1.408,7 ms.n.m. El conjunt de la masia està formada per un edifici principal i dos corrals o 
magatzems enrunats que envolten la masia.  

La masia actualment no disposa de serveis que la puguin fer-la habitable. Es troba en estat ruïnós i 
l’accés es realitza des d’un corriol que connecta la carretera N-260, situada al nord de l’àmbit fins la 
carretera comarcal GIV-4016. 

2.2.2 Estat actual de les instal·lacions 

La masia està inclosa en el pla especial urbanístic per la identificació i la regulació de les masies i 
cases rurals a Toses, aprovat per la comissió d’urbanisme de Girona en sessió de data 26 d’octubre 
de 2006. 

Actualment la masia no és habitable. La coberta de l’edificació ha caigut en diversos punts, i no té 
cap servei (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

2.3 CONDICIONANTS DEL PROJECTE 

L’objectiu del projecte és dotar d’energia elèctrica la finca el Palós, que es preveu destinar a activitat 
turística amb ús hoteler. Es proposa la instal·lació d’una minicentral hidroelèctrica en l’entrada a la 
vall del Palós, que aprofiti el cabal d’aigua dels dos torrents (Llarg i del Cortalet) i la diferència de 
cota entre els dos punts de captació, per generar energia elèctrica. Per aquest motiu es projecten: 

• 2 punts de captació o assuts (que formaran una galeria de pressió i es connectaran a través d’un 
punt d’unió en “Y”), els quals es situen en dos torrents que recorren i s’uneixen a l’interior dels 
límits de la finca: 

 Captació 1 (situada en el torrent de Cortalet). 

- Cota: 1.413 ms.n.m. 

- Distància de la Y: 130 m., amb una longitud de tub 135 m.) 

 Captació 2 (situada en el torrent de Palós). 

- Cota: 1.413 ms.n.m 

- Distància de la Y: 260 m., amb una longitud de tub 265 m.) 

 La Y es situa en una cota de 1.383 ms.n.m. 

• Canalització que connecta els punts de captació amb la central. 
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• Minicentral hidroelèctrica d’autoconsum. De 90 kW de potència que s’emplaçarà al sud de la finca 
i dotarà d’energia l’edifici hoteler. Les característiques principals de la minicentral són: 

 Micro-central elèctrica (potència < 100 kW). 

 És d’aigua fluent (ja que captarà una part del cabal dels dos torrents). 

 Un cop passada per la turbina retornarà al torrent de Palós. 

 És de mitja pressió, ja que la seva pressió és inferior a 200 m. 

 Es situa a una distància de la Y de 745 m., amb una longitud de tub de 750 m. 

 Funcionament de la minicentral: 

- L’aigua circula entre els punts de captació i la microcentral a través de tubs de 250 i 315 
mm., de diàmetre. 

- La microcentral de 90 kW de potència nominal rep l’aigua a una pressió de 105 m., i un 
cabal màxim de 112 l/s. 

- El flux d’aigua, ajusta el cabal a través d’una vàlvula de regulació, acciona una turbina 
d’eix horitzontal. 

- El gir de la turbina provoca el moviment del generador elèctric. 

- Finalment l’aigua de sortida de la turbina – generador es retorna al torrent del Palós. 

 

 
Pont de la carretera GIV 4016 del torrent del Palós 

3.  ESTUDI DE L’ÀMBIT 

L’àmbit del projecte es situa en el municipi de Toses, un dels 6 municipis que forma part de la Vall 
de Ribes, juntament amb Planoles, Queralbs, Campelles, Pardines i Ribes. La masia del Palós es situa 
a l’est del nucli consolidat de Toses (1.444 ms.n.m). Cal Palós constitueix un dels nombrosos masos 
dispersos que hi ha en el municipi (Cal Baldric de Dalt, Cogumells, la Polella, el Porxo i Cal Morer), 
alguns d’ells en estat d’abandonament. 

L’edifici del mas del Palós es situa a la part alta de la Vall de Ribes en la seva vessant occidental, 
concretament a les capçaleres del riu Rigat que discorre d’est a oest, des del Pla de Rus, el Pla 
d’Anyella, la Collada de Tosses i les Colladetes fins a Ribes de Freser. 

Toses té una gran part del seu territori situat en espais declarats d’Interès Natural i inclosos en Xarxa 
Natura 2000 (Serra de Montgrony i el de les Capçaleres del Ter i del Freser). 

Al sud de l’àmbit del mas del Palós, i fora de l’àmbit del projecte hi ha l’espai Vall del Rigat. Es tracta 
d'un petit espai (eminentment fluvial) que presenta una perfecta representació de les obagues baixes 
de la serra de Montgrony i una mostra notable dels sistemes naturals dels fons fluvials humits del 
Prepirineu oriental. 

3.1 MEDI FÍSIC 

3.1.1 Clima 

La vall del torrent de Palós es situa al NW de la Vall de Ribes, entre els 1.300 i 1.500 ms.n.m. Per 
aquest motiu l’àmbit biogeogràfic que li correspon és el boreoalpí. Dins els climes mediterranis, se’l 
pot considerar de tipus humit de mitjana muntanya. Aquest fet fa que els hiverns siguin força freds i 
els estius frescos. Toses i l’àmbit del mas Palós, disposen d’una de les temperatures més suaus i de 
precipitacions més elevades de la Vall de Ribes. La presència del riu Rigat a la vall principal, provoca 
una major suavització del clima, a diferència de les vessants de muntanya. 

El municipi de Toses no disposa de dades climàtiques pròpies, així que s’ha decidit tenir en compte 
els Anuaris de Dades Meteorològiques oficials, del Servei Meteorològic de Catalunya i, en concret, de 
l’estació automàtica (dins la xarxa XEMA) de Queralbs, al Santuari de Núria, entre el període 2.016 
fins 2.020. 

3.1.1.1 Temperatura 

A la Vall de Ribes  existeix un gradient de temperatura associat a l’altitud. El període fred o període 
amb risc de gelada (temperatura mitjana de les mínimes) es produeix durant els mesos de novembre 
fins abril, amb una temperatura mitjana de les mínimes de -2,76ºC. Aquest paràmetre és un dels 
paràmetres més limitadors per al conreu de diferents cultius. Aquest factor s’intensifica a l’àmbit 
d’estudi donat que es situa per sobre dels 1.440 ms.n.m. A l’àmbit no s’assoleixen temperatures prou 
altes com per establir un període càlid (temperatura mitjana de les màximes superior a 30ºC), per 
aquest motiu el risc de perjudicis als cultius per altes temperatures a l’estiu es pot menystenir. La 



temperatura mitjana anual a l’àmbit de Toses es situa en +5,8 ºC de temperatura mitjana anual, 
donat que es troba entre els 1.300 i 1.450 ms.n.m. 

 

DISTRIBUCIÓ DE TEMPERATURES ANUAL (2016 – 2020) 

ANY 2020 2019 2018 2017 2016 Mitjana 

Gener 1,4 -1,4 0,8 -2,4 0,7 -0,18 

Febrer 3,8 1,5 -4,1 0,6 0 0,36 

Març 1,3 2,4 -1 2,9 -0,3 1,06 

Abril 3,9 2 3,6 3,6 2,6 3,14 

Maig 8,8 5 5,4 7,8 5,9 6,58 

Juny 9,4 11,8 10,4 12,9 10,2 10,94 

Juliol 14,1 14,7 13,4 14,4 14 14,12 

Agost 13,7 14 13 14,6 14 13,86 

Setembre 9,2 10,5 11,4 8,3 10,3 9,94 

Octubre 4,8 8 6,6 8,7 6,9 7 

Novembre 4 0,3 1,5 1,9 1,7 1,88 

Desembre -0,8 3 3,6 -0,8 1,1 1,22 

MITJANA 6,1 6 5,5 6,1 5,6 5,86 

Font: elaboració pròpia 

 

Mapa de temperatures mitjanes anuals al ripollès. Font: Agenda 21 local del municipi de Tosses 

 

3.1.1.2 Pluviometria 

La pluviometria mitjana anual a la Vall de Ribes oscil·la entre els 884,9 mm. (any 2018) i 1.588,6 mm. 
(any 2017). Els valors mitjans a l’alta muntanya de la Vall de Ribes es situen en 1.230,1 mm. Les 
pluges del terme municipal es concentren a la primavera, entre abril i maig amb 120 mm de mitjana, 

i a finals d’estiu. L’època seca és molt curta i es produeix durant l’hivern, principalment durant el 
desembre, assolint valors molt inferiors. Les precipitacions màximes durant el període (2016 – 2020) 
s’han produït al gener de l’any 2020, amb 100 mm. recollits en 24 hores. 

 

DISTRIBUCIÓ DE PRECIPITACIONS ANUALS(2016 – 2020) 

ANY 2020 2019 2018 2017 2016 

Gener 181,7 44,3 92,5 110,5 18,8 

Febrer 0,9 12,2 81,7 150,2 55,0 

Març 113,7 13,0 128,1 127,1 41,6 

Abril 83,3 153,1 77,5 193,4 144,8 

Maig 146,4 162,8 97,2 174,6 176,7 

Juny 194,0 102,8 62,3 62,1 82,8 

Juliol 115,5 149,2 58,3 75,6 47,9 

Agost 156,6 24,6 74,9 133,6 62,7 

Setembre 130,1 93,3 83,8 56,6 90,4 

Octubre 81,1 167,7 79,3 369,1 105,2 

Novembre 154,1 124,0 13,1 121,6 208,4 

Desembre 33,7 188,8 36,2 14,2 15,7 

MITJANA 1391,1 1235,8 884,9 1588,6 1050,0 

Font: elaboració pròpia 

 

Mapa de precipitacions mitjanes anuals al ripollès. Font: Agenda 21 local del municipi de Tosses 

 

En base a les dades de l’estació de Queralbs, el fet que sigui la primavera i la tardor les èpoques més 
plujoses fa que no hi hagi cap mes que es pugui qualificar com a sec. En la sèrie de 5 anys registrada 
ha estat durant la primavera on hi ha hagut els màxims pluviomètrics (31,1% de la precipitació anual) 
i amb un segon pic durant la tardor amb un 27% de la precipitació anual. 
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Això no implica que no pugui haver-hi sequeres, ja que no es troba dins una zona de clima mediterrani 
on la irregularitat de la precipitació és molt important. No obstant, cal remarcar que són sequeres de 
curta durada, ja que la mateixa variabilitat del clima mediterrani afavoreix que es pugui restablir la 
normalitat pluviomètrica en poc temps gràcies a diversos temporals de pluges. 

3.1.1.3 Humitat relativa 

Toses té una mitjana força elevada durant tot l’any, situada al voltant del 71%. Durant els mesos 
d’hivern, la humitat és més baixa, al voltant del 65% que pot arribar al febrer, i partir del mes de 
març aquesta augmenta considerablement fins al maig, acostant-se al 78%. A principis de juny té lloc 
una davallada i estabilització que es manté fins a l’agost, amb valors del 72%. A partir d’aquest punt, 
torna a incrementar la humitat relativa mitjana durant tota la tardor fins al 75%. 

Les davallades d’humitat relativa coincideixen amb la disminució de precipitacions de l’estiu i l’hivern 
i també amb el cert increment de temperatures al període estival. 

3.1.2 Geologia 

3.1.2.1 Geologia 

El municipi de Toses es situa dins la unitat estructural del Pirineu Axial, constituït per roques 
paleozoiques i resultant de l’orogènia herciniana i de la deformació alpina. El relleu actual de la vall 
és resultant de les dinàmiques fluvials posteriors al modelatge glacial. 

EVOLUCIÓ GEOLÒGICA 

L’àmbit del projecte es situa en la zona axial, concretament en les vessants que davallen de la carena 
Puigmal (2.909 ms.n.m) – Puig Dòrria (2.547 ms.n.m.) – Cim de Coma Morena (2.208 ms.n.m.). Es 
troba formada per materials paleozoics pre-Hercinians afectats, durant el Carbonífer superior, per 
l’orogènia herciniana i durant l’eocè superior, juntament als materials post-Hercinians que 
constitueixen la cobertura prepirinenca, per l’orogènia alpina. Es tracta doncs de materials que 
presenten un grau de tectonització important i també un metamorfisme de baix grau. La seva edat 
es troba compresa entre el Cambrià i el Carbonífer mitjà. Cal dir que a la zona axial afloren gneis que 
s’atribueixen al precambrià. 

ESTRUCTURA 

Els materials paleozoics pre-hercinians, tant els pre-silurians com els post-silurians, es disposen a la 
part N del territori, concretament a la zona axial pirinenca. Els materials axials i els prepirinencs es 
troben parcialment recoberts per sediments quaternaris, sobretot els corresponents als dipòsits 
al·luvials del Ter, del Freser i dels seus afluents. Els materials pre-silurians es desenvolupen sobretot 
al N de l’anomenat encavalcament de Ribes-Camprodon, en una unitat estructural anomenada unitat 
del Canigó 

Litologies predominants 

Els materials en l’àmbit del projecte es classifiquen en les següents unitats: 

• Cambro-ordovicià (ÇOrgl): els materials predominants inclosos en aquesta unitat són els gresos i 
les lutites. La seva localització és a la major part de les vessants de muntanya de la vall del Palós. 
En aquests àmbits hi ha alternança rítmica de gresos i lutites, en capes centimètriques. Les lutites 
poden ser negres. El límit entre les unitats no és fàcil de diferenciar en molts indrets. Unitat 
compressiva que engloba a casi tota la resta d’unitats del Cambro-ordovicià. Descrita com 

formació Jujols o grup Jujols. Edat: Cambro-ordovicià. Alguns autors indiquen Cambrià superior i 
Ordovicià inferior. 

• Cenozoic – Quaternari (Qt0-1). Aquesta materials es situen a les lleres dels torrents Llarg i del 
Cortalet, que són efluents del torrent principal: el torrent del Palós. Són dipòsits de d’origen 
al·luvial. Són els materials més moderns fruit de la sedimentació i la deposició que afavoreix el 
sistema hídric. Es troben graves, sorres i lutites (Qt0-1) de l’holocè recent. Representen els 
sediments corresponents a les lleres actuals, a les planes d’inundació ordinària i a les terrasses 
més baixes entre 0 i 2 metres per sobre del nivell del riu. L’organització dels dipòsits obeeix a 
seqüències granodecreixents amb graves a la base i sediments més fins al sostre. 

 

 

Mapa geològic de l’àmbit de Toses 

3.1.2.2 Geomorfologia 

Les formes del relleu principals en l’àmbit són vessants de muntanya amb forts pendents, i amb 
desnivells que superen els 1.500 m.: 1.325 ms.n.m. a la llera del torrent del Cortalet, arribant als 
2.547 ms.n.m. a la cinglera del Puig de Dòrria. Aquests desnivells significatius recorren tota la carena 
que davalla des del cim del Puigmal (2.909 ms.n.m.) fins les vessants orientades cap a la Cerdanya 
(Muntanya de Paborde, Serrat de les Llançanes, Serrat de Cuiràs,...). 

Els torrents Llarg i del Cortalet, evoquen les seves aigües al torrent del Palós. Aquest condueix les 
seves aigües cap al fons de vall on hi ha el torrent Rigat, amb unes formes del relleu més planeres, 
accentuades en els marges inundables del riu. Aquesta dinàmica fluvial configura extenses planes 
d’inundació, cobertes per prats de pastura. 



TIPOLOGIES DE RELLEU 

Relleu preglacial 

Es desenvolupa entre el final de l’Orogènia Alpina i l’inici de les glaciacions quaternàries. Es 
caracteritza per extenses superfícies d’aplanament cobertes de prats de pastures. 

Relleu glacial 

És el resultat de diversos episodis glacials desenvolupats durant el Plistocè. La xarxa fluvial va ser 
substituïda per glaceres, provocant l’eixamplament de les valls. D’aquesta manera es van modelar 
grans formes d’erosió glacial en forma d’”U”. N’és un clar exemple la morfologia de la vall del riu 
Rigar i Freser... 

Relleu postglacial 

Les dinàmiques fluvials, fluviotorrencials i periglacals posteriors a l’última glaciació, modelen el 
relleu, generant unes valls en forma de V. Aquest relleu fluvial és evident a l’àmbit del projecte, 
sobretot en els torrents que davallen de la carena Puig de Dòrria – Collada de Toses. 

3.1.2.3 Sòls 

Els sòls predominants a la part nord de Toses, es desenvolupen sobre roques metamòrfiques. Els tipus 
de sòls que es troben són udortents, umbrepts i localment es troben ocrepts. 

• Els udortents són sòls de poca profunditat, sorrencs, pedregosos i amb elevada quantitat de 
matèria orgànica, de color fosc i amb reacció neutra o àcida.  

• Els umbrepts són inceptisòls àcids, desaturats en bases dins una profunditat moderada, amb 
horitzons superficials de color fosc, rics en matèria orgànica i amb un bon drenatge. Es troben en 
zones muntanyenques i sobre materials àcids, amb pendents moderades i altes en boscos de 
coníferes o rouredes.  

• Els ocrepts són inceptisòls caracteritzats per un feble rentat de les argiles. 

3.1.3 Hidrologia 

3.1.3.1 Conques hidrogràfiques 

Toses es troba totalment comprès dins la conca hidrogràfica del Ter. En l’àmbit concret del projecte, 
hi ha els torrents Llarg i del Cortalet que són afluents del torrent de Palós, el qual evoca les aigües 
al riu Rigat un dels cursos més significatius (juntament amb el Freser) efluents del riu Ter en la seva 
vessant més occidental. 

Els dos torrents (del Cortalet i de Palós) neixen a la carena que connecta el Puig Dòrria (2.547 
ms.n.m.) amb el Cim de Coma Morera (2.208 ms.n.m.) i en direcció sud, evoquen les seves aigües al 
torrent del Cortalet, que és el curs superficial més significatiu de la zona. 

El riu Rigat prové dels faldars del Puigllançada (TM de Castellar de N’Hug al Berguedà) i, havent 
descrit un petit arc a la seva capçalera, passant pel Pla de Rus (topònim que li dóna nom al seu 
naixement), baixa de dret cap a llevant fins a Planoles i Ribes passant per sota Toses i Fornells de la 
Muntanya. 

3.1.3.2 Unitats hidrogeològiques 

El municipi de Toses està a la part nord a la unitat hidrogeològica corresponent a la Conca Alta del 
Ter i el Freser, anomenat Núria - Canigó, mentre que la part sud-oest, corresponent a la Serra de 
Montgrony s’inclou a la unitat Moixeró - Serra Cavallera. Els materials que el composen són del 
cambro-ordovicià. 

Les zones de recàrrega es situen en els aqüífers situats a cotes més altes, és a dir: les calcàries 
paleògenes, els dipòsits cambro-ordovícics i pre-hercinians i les calcàries Moixeró-Llobregat i en els 
afloraments al·luvials. 

3.1.3.3 Surgències 

Els massissos occidentals extrems de la Serra de Montgrony, de materials devonians i amb una 
circulació d’aigua superficial quasi nul·la, són drenats en gran part a través de les famoses Fonts del 
Llobregat que neixen al vessant meridional de la serralada, dins la comarca del Berguedà. Tant als 
vessant obacs de la Serra Cavallera com als del sector central de la Serra de Montgrony, l’existència, 
sota les calcàries devonianes, d’esquists silurians impermeables determina una línia de fonts molt 
constant. 

3.1.4 Qualitat atmosfèrica 

Segons els mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori de la Vall de Ribes, la vulnerabilitat per 
exposició als principals contaminants atmosfèriques és nul·la per al CO, PST i SO2, en tot l'àmbit amb 
excepció d'aquest últim que, al voltant de la N-152 pren valors molt baixos.  

Els municipis de la Vall de Ribes no compten amb problemes continus ni esporàdics de contaminació 
atmosfèrica, degut a la capacitat dispersiva de l'atmosfera dels municipis i al reduït nombre 
d'empreses amb focus potencialment contaminadors de l'atmosfera. 

L'única estació automàtica de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica a 
Catalunya (XVPCA) que hi ha a la comarca del Ripollès es troba ubicada a l'Ajuntament de Pardines 
des de 1.994, i des d' aquí es realitzen mesures diàries del contingut de O3 en l'atmosfera i 
puntualment mesura el pH per diagnosticar si la comarca pateix de pluja àcida.  

En definitiva, es conclou que la Vall de Ribes presenta un reduït nombre de focus potencialment 
contaminadors de l'atmosfera, amb una vulnerabilitat entre nul·la i molt baixa i una capacitat entre 
alta i moderada (en funció del contaminant) i que per tant no presenta una problemàtica a destacar. 

 

EVOLUCIÓ DE L’OZÓ TROPOSFÈRIC (O3) A L’ESTACIÓ DE PARDINES 

Any Tipus 
avaluació 

% dades VOPSii LLIiii LLAiV VOPVv 

VALORS QUE NO S’HAN DE SUPERAR  25 0 0 18.000 

2020 F 99 17 0 0 14.804 

2019 F 98 21 0 0 18.752 

2018 F 99 17 1 0 19.537 

2017 F 99 23 0 0 18.716 

2016 F 95 26 1 0 18.480 

i: El tipus d’avaluació està relacionat amb el grau qualitat de les dades (veure inici dels annexos), i pot ser de 3 tipus: F: 
mesurament fix, utilitzat per a l’avaluació quantitativa – i: mesurament indicatiu, utilitzat per a l’avaluació qualitativa – 
N: mesurament no considerat per a l’avaluació de la qualitat de l’aire. 
ii: El VOPS (valor objectiu per a la protecció de la salut sobre les mitjanes 8-horàries mòbils) no permet que se superi més 
de 25 dies el valor de 120 μg/m3 en mitjana de 3 anys. 
iii: El LLI (llindar d’informació a la població sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor 
de 180 μg/m3. 
iV: El LLA (llindar d’alerta sobre les mitjanes horàries) no permet que les mitjanes horàries superin el valor de 240 μg/m3. 
v: El VOPV (valor objectiu per a la protecció de la vegetació sobre l’estadístic AOT40 de maig a juliol) no permet que se 
superi el valor 18.000 μg/(h·m3) en mitjana de 5 anys 

 

El VOPS estableix que les mitjanes 8-horàries mòbils no podran superar el valor de 120 μg/m3 en més 
de 25 ocasions per any en mitjana de 3 anys. És a dir, el número de superacions d’aquesta xifra ha de 
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ser com a màxim 25. Durant el període 2.018-2.020 el VOPS s’ha incomplert en el municipi de Pardines 
en 17 ocasions. 

3.2 MEDI NATURAL 

3.2.1 Flora i vegetació 

L’àmbit del projecte situat entre els torrents del Cortalet i del Palós es localitza en l’estatge montà, 
per sota de l’estatge subalpí (< 1.600 ms.n.m). L’element fitogeogràfic que domina en el municipi de 
Toses és el boreoalpí, format per espècies on hi predominen els boscos de coníferes. En són espècies 
característiques, Pinus sylvestris, P. Uncinata, Juniperus communis subsp. nana, Vaccinium myrtillus, 
Polygonum bistorta, ... En les cotes més baixes hi predomina l’element eurosiberià, on s’hi integren 
espècies com el Quercus robur, Fagus sylvatica, Heatica nobilis, etc. 

D'altra banda la zona d'estudi està inclosa al territori fisiogràfic dels Pirineus. Per parlar de la 
vegetació s'ha seguit la zonació vegetal de De Bolòs (1976). 

3.2.1.1 Els estatges 

Les baixes valls pirinenques corresponen a la part superior de l’estatge submediterrani, domini del 
bosc de roure martinenc (Quercus pubescents). Dins d’aquest estatge la vegetació es força variada en 
funció del relleu i clima local. Una banda d’alzinar mediterrani ascendeix per les solanes arrecerades. 
A les obagues frescals tenen una extensió important els boscos mixtos amb roure de fulla gran 
(Quercus petraea) i freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), clarament medioeuropeu. En aquests 
nivells inferiors són freqüents els prats dalladors. Entre els 1.300 i 1.600 m el clima massa continental 
i poc humit, no és bo per al faig i creixen les pinedes de pi roig, d’afinitat en molts casos boreal 
(Hylocomio-Pinetum cataluinicae). Aquestes pinedes poden alternar amb avetoses, sobretot als 
vessants nord. 

3.2.1.2 Vegetació potencial 

La roureda de roure martinenc (Quercus pubescents) és el bosc que ocuparia els solells de les zones 
de clima fred a l’hivern. Es considera que representa una transició entre el bosc mediterrani i el 
centreuropeu. Hi abunden arbustos amb cert caràcter mediterrani i té un estrat herbaci dens amb 
plantes amb un caràcter marcadament centreuropeu.  

És el bosc on hi ha representada la vegetació arbòria més mediterrània enriquida per espècies 
eurosiberianes. En alguns indrets sobreviuen exemplars de mides significatives testimonis d’antic 
dominis. 

Les rouredes de roure martinenc corresponen a roure martinenc amb boix (Buxo-Quercetum 
pubescentis). Una roureda calcícola no massa ombrívola on l’estrat arbustiu no és massa dens, però 
on hi ha la possibilitat de trobar-hi tant arbustos caducifolis (Cornus sanguinea, Viburnum lantana, 
Cytisus sessifolius, Corylus avellana, etc), com perennifolis (Buxus sempervirens). 

Els arbres dominants són el roure martinenc (Quercus humilis) i el roure cerrioide (Q.cerrioides), bé 
que en ocasions també s’hi desenvolupa el pi roig (Pinus sylvestris), i alguna blada (Acer spp.) i fins i 
tot el faig (Fagus sylvatica), quan aquesta roureda marca el trànsit cap a les fagedes. Les rouredes 
de roure martinenc incorporen el pi roig com és el cas de Buxo-Quercetum pubescentis subas. 
Hylocomio-pinetosum, comunitats de clara transició a les pinedes de pi roig climàcics dels pirineus. 

En l’àmbit del projecte és la formació vegetal que domina en els punts de captació d’aigua, i en els 
traçats de les canonades d’aigua fins la microcentral hidroelèctrica. 

3.2.1.3 Vegetació actual 

La conca del torrent del Palós hi dominen els boscos mixtos de muntanya amb predomini de pi roig 
(Pinus sylvestris), caducifolis com el roure martinenc (Quercus pubescents), amb freixenedes 
(Fraxinus excelsior). 

FREIXENEDES 

Correspon a un bosc caducifoli àmpliament dominat pels freixes (Fraxinus spp), en especial Fraxinus 
excelsior. Aquest bosc no s’endinsa massa dins el domini del pi roig. Aquest bosc es situa entre els 
850 i 1400 ms.n.m., i actua de bosc de trànsit entre els boscos d’aciculifolis humits i a vegetació de 
ribera de fons de vall. 

La més característica correspon a la freixeneda típica Brachypodio-Fraxinetum excelsioris, formada 
sobretot per Fraxinus excelsior, Populus tremula i Betula pendual. El conjunt de la vegetació assoleix 
entre 10 – 15 m. d’alçada i un valor de recobriment de l’ordre del 80-100%. Rarament s’hi afegeixen 
altres arbres com Quercus petraea i Corylus avellana. 

BOSC DE PI ROIG 

L’ordre Pinetalia sylvestris, agrupa els boscos de Pinus sylvestris que es fan a l’estatge montà 
superior. És l’espècie més comuna al municipi de Toses, representa el 45% del total de les espècies 
arbòries. Aquesta conífera, presenta una densitat de 1008 peus/ha i la seva distribució es situa entre 
els 600 i 1800 m.s.n.m.  

Els boscos de pi roig tenen una notable amplitud ecològica, la qual li permet desenvolupar-se en una 
multitud de substrats diferents i naturalesa distinta de sòls amb pH variable. El Pinus sylvestris 
presenta un desavantatge important que el fa recular davant la presència d’arbres planocaducifolis: 
és un arbre heliòfil. Això significa que té dificultats per desenvolupar-se en condicions de mota ombra, 
per la qual cosa en molts indrets, les pinedes de pi roig queden restringides a un paper secundari en 
les etapes de substitució perquè la seva presència, en els boscos densos i ombrívols, solament és 
possible en els marges exteriors. 

Les pinedes de Pinus sylvestris s’integren a l’aliança Deschampsion-Pinion, majoritàriament acidòfila. 
En les proximitats de l’àmbit es desenvolupa en el Pla de Revell, per sobre del nucli de Fornells de la 
Muntanya. 

3.2.2 Fauna 

En aquest sector de la Vall de Ribes hi ha diversos ambients faunístics a considerar. Es tracta, per 
ordre d'importància, de les zones obertes amb matollar de bàlec (Genista balansae), els espais fluvials 
(marges de la llera del riu Rigat) i les zones boscoses (freixenedes, rouredes de roure martinenc i 
pinedes de pi roig). 

A part d'enumerar les espècies potencialment presents als diferents hàbitats de la zona, es té també 
en compte el seu grau de sensibilitat i de protecció. Així, es presta una especial atenció a les aus que 
pertanyen a l'Annex I de la Directiva 2009/147/CE o Directiva Aus de 30 de novembre de 2009, 
relativa a la conservació de les aus silvestres, i a les espècies de fauna de l'Annex II de la Directiva 
97/62/CE del Consell, de 27 de octubre de 1997, per la qual s'adapta al progrés científic i tècnic la 
Directiva 92/43/CEE (relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora silvestres). Així 
mateix, es tenen en compte aquelles espècies considerades vulnerables o en perill d'extinció per la 
proposta de Catàleg de la Fauna Amenaçada de Catalunya. L'Annex I de la Directiva Aus inclou 
aquelles espècies que han de ser objecte de projectes de conservació del seu hàbitat. L'Annex II de 
la Directiva Hàbitats inclou les espècies animals i vegetals d'interès comunitari per a la conservació 
de les quals és necessari designar zones especials de conservació (ZEC). Altra normativa d'aplicació 
és el Decret Legislatiu 2/2008 (pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals), 



la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i el catàleg d'espècies amenaçades del 
Reial Decret 139/2011 de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en 
Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades. 

3.2.2.1 Aus 

ESPÈCIES PRESENTS EN AMBIENTS FORESTALS, ESPAIS OBERTS I AMBIENTS AQUÀTICS 

Els ocells constitueixen la classe de vertebrats que presenta un major nombre d'espècies. A 
continuació es citen les espècies, agrupades per hàbitats, destacant prèviament si són reproductores 
a la zona o no. 

Pel que fa a les aus reproductores, en aquest sector, destaca la probable presència d’espècies com 
perdiu xerra (Perdix perdix), xoriguer comú (Falco tinnunculus), aligot comú (Buteo buteo), la becada 
(Scolopax rusticola), mussol pirinenc (Aegolius funereus), merla roquera (Monticola saxatilis), picot 
negre (Dryocopus martius), picot garser gros (Dendrocopos major), grasset de muntanya (Anthus 
spinoletta), còlit gris (Oenanthe oenanthe), merla de pit blanc (Turdus torquatus), escorxador (Lanius 
collurio), gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus), gralla de bec vermell (P. pyrrhocorax), la 
verderola (Emberiza citrinella), bitxac rogenc (Saxicola rubetra), cercavores (Prunella collaris) i la 
guatlla (Coturnix coturnix). Probablement també hi cria l’esparver (Accipiter nisus), i l’astor (A. 
gentilis), donada l’amplitud de les zones forestals presents. 

Altres espècies són possibles reproductores com el trencalòs (Gypaetus barbatus), el voltor comú 
(Gyps fulvus), falcó pelegrí (F. peregrinus), àliga daurada (Aquila chrysaetos), pela-roques 
(Tichodroma muraria) i el gamarús (Strix aluco). 

Entre les espècies hivernants destaca el pardal d’ala blanca (Montfringilla nivalis). 

Espècies d'ambients forestals 

La zona on s’inclou el projecte es situa a la vall del torrent del Palós cobert per vegetació forestal. 
Les espècies que hi poden ser presents són el mussol pirinenc, aligot comú, picot negre, picot garser 
gros, becada, merla de pit blanc, tudó, gaig, trencapinyes, lluer, llucareta, mallerenga petita i 
l'emplomallada. Possiblement també podem trobar l'esparver i l'astor. 

A les zones forestals podria criar l’àliga marcenca (Circaetus gallicus). La marcenca és un rapinyaire 
forestal migratori que caça rèptils a prats, brolles, garrigues i conreus. Nia però a grans masses 
forestals com pinedes mediterrànies, alzinars i suredes. En menor mesura, també rouredes, fagedes, 
avetoses i pinedes de pi negre. L’abandonament de zones agrícoles i l’augment de la massa forestal, 
pot afectar-la negativament. És molt sensible a l’electrocució. Les darreres dades (2015 a 2018) la 
consideren nidificant possible a la zona d’estudi. Durant el treball de camp s’observa una parella 
sobrevolant la zona d’estudi. Es una espècie sensible a les pertorbacions humanes. 

L’aligot vesper (Pernis apivorus) també pot criar a les zones forestals properes. Viu als boscos 
caducifolis (de faig i roure principalment) humits de la muntanya mitjana europea amb clarianes, tot 
i que pot estar present als boscos de ribera, pinedes de pi roig, avetoses i pinedes de pi negre. És una 
espècie propera a l’amenaça per l’alteració de l’hàbitat (regressió de pastures i d’altres espais oberts 
necessaris per a la seva alimentació). 

El picot negre, un reproductor totalment subalpí, té un paper molt important als ecosistemes d'alta 
muntanya doncs proporciona cavitats a nombroses espècies. Depèn de la permanència d'un cert 
nombre de fusta morta al bosc però se'l veu sovint. S'ha observat al Pirineu català que a certs 
cantaders de gall fer, a boscos vells i poc alterats, nia el picot negre i la becada. El picot es veu lligat 
a aquests indrets per la seva alimentació i costums reproductores. Viu a les avetoses, pinedes de pi 
negre i pinedes boreals de pi roig. Pot assolir els 2.200 m. Una altra espècie de la família dels pícids 
es el picot garser gros que està estès per tots els boscos (tant de pi roig com de pi negre per sobre 
dels 2.000 m).  

En aquest sector poden nidificar diverses espècies del grup dels accipítríds. Entre elles, l'esparver 
vulgar, l'astor i l'aligot comú. L'astor i l'esparver són espècies que depenen molt dels espais forestals 
per a la caça i la reproducció. Especialment requereixen de boscos densos o dels grans arbres a zones 
molt freqüentades per l'home. L'esparver és un rapinyaire ornitòfag i quasi una rèplica en petit del 

poderós astor. Entre les preses de l'astor destaquen el tudó (Columba palumbus), que travessa els 
colls de les muntanyes durant la migració, el gaig (Garrulus glandarius) de la família dels còrvids i 
mallerengues com la carbonera (Parus major), l'emplomallada (Lophophanes cristatus), la mallerenga 
d'aigua i la petita (Periparus ater), una espècie comuna al boscos subalpins. 

 

 
Presència de voltors en els prats de pastura del riu Rigart 

 

Atesa la gran extensió de les pinedes, molts ocells aprofiten la collita de pinyons: el trencapinyes 
(Loxia curvirostra), el lluer (Carduelis spinus), la llucareta (Serinus citrinella), un fringílid endèmic 
de les muntanyes del SO del paleàrtic- i la mallerenga petita i emplomallada. 

L'ocell més petit de tota Europa, el reietó (Regulus regulus) nia al Pirineu per sobre dels 1.000 m a 
avetoses i pinedes de pi negre. 

Espècies dels espais oberts (matollars de bàlec i prats subalpins) 

En les vessants properes del torrent de Palós, s’hi desenvolupen formacions de bàlec (Genista 
balansae), en espais oberts, sense presència arbòria, alternades amb prats subalpins. 

Les espècies que ocupen els prats subalpins i zones de matollar són la perdiu xerra, grasset de 
muntanya, còlit gris, escorxador, verderola, merla roquera, bitxac rogenc, cercavores, guatlla i el 
pardal d’ala blanca. 

El trencalòs, voltor comú, àliga daurada i el falcó pelegrí, nidifiquen possiblement als cingles que 
trobem al N i NW de la zona d’estudi. Les gralles i el xoriguer comú són nidificants probables en 
aquests hàbitats. 

La perdiu xerra és una espècie cinegètica que ha minvat força. És una au resident, tot i que durant 
l‘hivern baixa de l’estatge alpí fins a cotes inferiors. Cria localment, essent més abundant al Pirineu 
Occidental (especialment al Pallars) i poc probable al Pirineu Oriental. Cria fins els 2600 m i prefereix 
els vessants suaus amb matolls (principalment de bàlec i boix).  

Una de les espècies més característiques de l’alta muntanya és el pardal d’ala blanca, un hivernant 
comú arreu de la zona pirinenca i prepirinenca (probablement comú a la zona d’estudi). Tanmateix, 
és un nidificant molt rar als Pirineus ocupant llavors de forma molt irregular els cims més alts (a la 
Península Iberica cria per sobre dels 1800 m). Es distribueix de forma molt irregular pels cims pirinencs 
durant l’època de cria. Aquest pardal és una espècie lligada com poques als cims i a l’existència de 
congestes i prats on troba el seu aliment (hàbitat certament sensible al progressiu escalfament 
global). 
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L’època de cria comença entre finals de maig i principis de juny. Construeix el niu a considerable 
alçada del terra, en forats o fissures dels cingles. Sovint hi ha una segona posta tot just acabada la 
primera (fins i tot abans). 

La merla roquera és un nidificant estival que ocupa entre altres hàbitats els roquissars i els prats 
subalpins, estant present a partir dels 1.000 m. Segons els criteris de la UICN (revisats el 2012), la 
merla roquera és una espècie “vulnerable” a Catalunya. 

L’escorxador viu a zones obertes de la muntanya mitjana plujosa i alta, entre els 800 i 2000 ms.n.m. 
Ocupa prats, pastures, matollars i conreus herbacis, tolerant perfectament les baixes temperatures. 
Fa el niu en marges arbustius densos, freqüentment en arbustos punxents com rosers, etc. És un 
reproductor probable a la zona d’estudi.  

La principal amenaça és l’alteració de hàbitat, per exemple, per abandonament de les activitats 
agropecuàries tradicionals fet que provoca el tancament de moltes zones abans obertes o de pastura. 

El trencalòs és un carronyaire que inspecciona amb regularitat la zona d’estudi. Les grans 
concentracions de bestiar (principalment vaquí) a la zona de pastures del torrent de Rigat fan que el 
voltor comú i el trencalòs tinguin la seva zona de campeig en aquests indrets i zones properes. Ambdós 
són possibles nidificants als cingles situats al N i NW de la zona d’estudi. 

Actualment, el trencalòs s’estén per tota la serralada pirinenca des de Navarra fins a Catalunya. Hi 
ha també un nucli extra-pirinenc a les muntanyes basques. Aquest rapinyaire es comporta com a 
resident a la península, tot i que realitza moviments d’abast divers. Així, els individus juvenils i adults 
no reproductors sovint vaguen per les regions ocupades per la població reproductora, tot i que 
ocasionalment protagonitzen desplaçaments de major radi. Segons sembla, existeix un patró circular 
de moviments d’aus no reproductores al Pirineu. 

Actualment, el principal problema que afecta a la espècie és la repuntada de l’ús il·legal del verí 
(més del 30% de les baixes); a més, la caça il·legal, els accidents amb les esteses elèctriques, la 
contaminació amb substancies químiques, la desaparició de las pràctiques ramaderes tradicionals, la 
disminució dels recursos alimentaris, las molèsties a les àrees de cria i la competència pels llocs de 
nidificació amb el voltor comú (en augment), es confirmen com algunes de las principals amenaces. 
Segons els criteris de la UICN (revisats el 2012), el trencalòs és una espècie “en perill” a Catalunya. 

A Europa s’estima que hi ha 190 a 210 parelles reproductores, de les quals unes 100 habiten al territori 
espanyol, fet que converteix a la població espanyola en la més important del context europeu.  

La població pirinenca acull la major part dels efectius a Europa i està geogràficament aïllada. A 
Catalunya el trencalòs ha sofert un procés de regressió més fort que a la resta dels Pirineus i només 
en resten 15 parelles, de les quals una tercera part es reprodueixen amb èxit. Això ha impulsat 
l’adopció de mesures que eliminin les amenaces. Mitjançant el Pla de Recuperació del Trencalòs 
(aprovat pel Decret 282/1994) s’han identificat aquestes amenaces i s’ha previst el seu control per 
a fer augmentar la població. La Vall d’Aran està incloses en l’àmbit territorial del Pla. 

Les àrees crítiques són les zones situades en un radi de 1000 m al voltant dels nius de cada territori 
de trencalòs. Per facilitar la identificació d’aquestes zones, es procedirà a la seva senyalització. En 
el cas de camins i senders que passen a prop d’àrees crítiques, es senyalitzaran i tancaran entre els 
mesos de desembre a juliol, per garantir la màxima tranquil·litat durant el període reproductor. Cal 
tenir en compte que les parelles reproductores ocupen territoris que inclouen grans extensions de 
prats alpins, que són sobrevolats constantment per a trobar cadàvers d’isards o bestiar domèstic. El 
lloc on situa el niu solen ser grans parets de roca, a altituds variables, de l’estatge montà i subalpí. 

Com a predadors, i llavors més escassos, trobem  a l’àliga daurada. La daurada és un rapinyaire escàs 
que cal de grans territoris i que nia a les cingleres fins als 2000 m. És una espècie molt sensible a les 
molèsties humanes i als aprofitaments forestals (això pot provocar el canvi de zona de cria d’una 
parella). El xoriguer comú es reprodueix a la zona però només ateny els 2000 m.  

Les gralles de bec groc i de bec vermell són còrvids sedentaris que ocupen l’estatge alpí i subalpí. 
La de bec groc és resident, localment comú a l'alta muntanya pirinenca i prepirinenca. Durant l’hivern 
ocupa cotes més baixes. A l’època de cria arriba fins els 2600 m. La de bec vermell ha minvat molt. 
Pot assolir els 2400 - 2600 m durant l’època de cria. Comparteixen gralleres (coves i avencs). Segons 
els criteris de la UICN (revisats el 2012), la gralla de bec groc és una espècie “en perill” a Catalunya. 
Altre còrvid dels espais oberts és el corb (Corvus corax).  

Espècies dels medis aquàtics 

Dues espècies típiques dels espais fluvials de l'alta muntanya, troben segurament a la zona d'estudi el 
seu límit altitudinal. 

La cuereta torrentera (Motacilla cinerea) sovinteja les vores del estanys i rius, durant l'època 
favorable. Com a reproductora pot assolir els 2000 m. La merla d'aigua (Cinclus cinclus) viu a 
desguassos de llacs, torrents i rierols amb aigües fresques, netes i amb salts, de cabal regular a la 
primavera i l'estiu i per sobre dels 1.000 m, arribant als 2200 m. 

CALENDARI REPRODUCTOR DE L'AVIFAUNA 

Com es pot veure a la taula següent, el calendari reproductor de les aus sensibles o amenaçades va 
de gener a setembre per a les aus forestals, i de març a agost per a les aus de les zones obertes. El 
puntejat negre s’indiquen les espècies residents. 

 

CALENDARI REPRODUCTOR DE L'AVIFAUNA 

Espècie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Picot negre *             

Picot garser gros             

Esparver             

Aligot comú             

Astor             

Pardal d’ala blanca (1)             

Xoriguer comú             

Gralla de bec groc              

Gralla de bec vermell *             

Merla d’aigua             

Còlit gris (2)             

Merla roquera             

Cotxa fumada             

(1) Espècies “vulnerables. 

(2) Espècie estival 

(*) Annex I Directiva Aus 2009/147/CE. 

 

GRAU DE PROTECCIÓ 

Entre aquestes aus destaquen aquelles incloses a l'Annex I de la Directiva Aus 2009/147/CE. Es tracta 
del gall fer, perdiu xerra, la gralla de bec vermell, falcó pelegrí, àliga daurada, picot negre, trencalòs 
i el voltor comú. Aquest Annex I inclou a les espècies que seran objecte de mesures de conservació 



especials pel que fa al seu hàbitat, amb l'objectiu d'assegurar la seva supervivència i la reproducció 
a la seva àrea de distribució, per la Unió Europea.  

Les altres espècies, es troben protegides pel Decret 2/2008 de la Generalitat de Catalunya. 
Destaquen les de la categoria A (gall fer, trencalòs) i B (voltor comú, àliga daurada i el falcó pelegrí). 
Les altres pertanyen principalment a la categoria C. El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya 
(pendent d'aprovació) considera el gall fer i el trencalòs espècies "en perill d'extinció" doncs la seva 
supervivència a curt termini és poc probable. Són espècies "vulnerables" el pardal d'ala blanca. 

El Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres 
en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, recull les espècies en 
una situació més delicada i que es troben catalogades en dues categories d'amenaça. Segons aquest 
catàleg, el trencalòs és una espècie "en perill d'extinció" i el gall fer pirinenc és "vulnerable". Cal 
destacar que la zona d'estudi es troba dins el perímetre del Pla de Recuperació del Trencalòs, 
aprovat pel Decret 282/1994 de la Generalitat de Catalunya. La becada i la perdiu xerra són espècies 
cinegètiques (Resolució ARP/732/2016, de 15 de març). 

3.2.2.2 Mamífers 

Els mamífers probablement presents a la zona d'estudi són l'almesquera (Galemys pyrenaicus), 
mostela (Mustela nivalis), marta (Martes martes), guineu (Vulpes vulpes), gat fer (Felis silvestris), 
senglar (Sus scrofa), isard (Rupicapra rupicapra), talpó dels prats (Microtus arvalis) i la llebre europea 
(Lepus europaeus).  Altres carnívors possiblement presents són el teixó (Meles meles), la fagina 
(Martes foina) i l'esquirol (Sciurus vulgaris). 

ESPÈCIES PRESENTS EN AMBIENTS FORESTALS, ESPAIS OBERTS I AMBIENTS AQUÀTICS 

Espècies d'ambients forestals 

Tot i que els ambients forestals són poblats per un conjunt de mamífers nombrós, el comportament 
crepuscular o nocturn i esquiu d'aquest grup els fa difícil de veure i la seva presència ha d'ésser 
detectada sovint per restes de la seva activitat (petjades, excrements, caus, ...) o per mètodes 
especials com trampes fotogràfiques, estacions d'olor, etc.  

La marta es distribueix per tot l'estatge forestal subalpí però amb preferència pels boscos madurs (de 
cobertura arbòria major al 50%) de pi negre dels vessants nord. És el depredador forestal per 
excel·lència, que viu en ecosistemes poc productius i molt fluctuants. 

La fagina és un mustèlid d'hàbits menys estrictes que la marta. Li agraden els ambients forestals i les 
zones amb roques. Pot arribar a conviure amb la marta, però als boscos subalpins la fagina prefereix 
els sectors menys madurs, més oberts. Es considera que la seva població ha augmentat.  

El mustèlid més petit és la mostela, que arriba a l'estatge subalpí fins als 2.000 ms.n.m. S'alimenta 
de micromamífers i per tant, viu allà on són abundants: boscos oberts, camps de conreu, prats, boscos 
de ribera i prats alpins. 

Un altre mustèlid present és el teixó, comú a les zones baixes i mitjanes de l'estatge montà. De cara 
a l'estiu sovinteja més els prats subalpins i alpins. És una espècie de nivells poblacionals força 
desconeguts i que es considera en regressió. 

La guineu és el carnívor més abundant a casa nostra. La seva gran capacitat de adaptació i el 
desenvolupament dels seus sentits l'han afavorit molt als hàbitats on l'acció de l'home és intensa. 
L'aliment d'origen humà té molta importància per a la guineu (així visita assíduament els abocadors). 
També s'alimenta amb els animals re-introduïts -com les perdius xerres- per la seva manca d'adaptació 
al medi. Tanmateix la manca de predadors (linx i llop) l'afavoreix. Ocupa tots els estatges durant tot 
l'any. 

El grup dels ungulats està representat pel senglar. Com passa arreu, aquí també és una espècie en 
augment. L'increment de població ha anat paral·lela a l'abandonament de les activitats tradicionals i 
a l'absència dels depredadors naturals. En general, podríem dir que la seva població és important. El 
senglar és una espècie molt adaptable i present tant als boscos aciculifolis, esclerofil·les i caducifolis. 
També el trobem als prats d'alta muntanya fins els 2.400 ms.n.m. 

L'isard (un dels símbols d'aquestes muntanyes), avui dia és l'artiodàctil més abundant i en el Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser és abundant. Se'l troba principalment a les zones de prats 
alpins i al límit forestal, però una part de la població viu dins els boscos.  

A la dècada dels 60, just abans de la constitució de les RNC, en tota la cadena pirinenca catalana, es 
van comptabilitzar només uns 200 isards aïllats. Durant els anys 2001 i 2002 es va detectar una 
important davallada de les poblacions d'isard a la RNC Alt Pallars-Aran. Transcorreguts uns 40 anys 
des de la creació d'aquests espais naturals, l'evolució de les poblacions d'isard ha estat espectacular, 
fet que ho demostren els més de 9.000 isards que el 2010 hi havia a tot el Pirineu de Catalunya. 

El cérvol (Cervus elaphus), és l'herbívor més gran de la zona d'estudi però possiblement és un animal 
escàs. Viu des dels boscos de tipus eurosiberià com les pinedes de pi negre fins a l’estatge montà, al 
costat de zones obertes amb prats i falgueres. També apareix a zones alpines.  

El cabirol (Capreolus capreolus) és el cèrvid més petit. Prefereix les formacions boscoses denses. Tot 
i així els ecotons bosc-conreu, bosc-prat o bosc jove-vell li són molt favorables. En els darrers anys 
ha esdevingut molt freqüent.  

Entre els rosegadors es pot trobar el talpó roig (Clethrionomys glareolus), que està present tant als 
prats alpins i a pinedes tant de pi negre com de pi roig (Pinus silvestris). Prefereix les zones humides 
amb rocam per a amagar-se.  

L'esquirol comú a la zona d'estudi resulta significatiu per les extenses àrees forestals. Arriba fins el 
límit superior de les pinedes subalpines, per sobre dels 2.000 ms.n.m. 

Molts d'aquest carnívors (martes, fagines, guineus i toixons) tenen un paper molt important en la 
disseminació de llavors quan mengen els fruits de moixeres, ginebrons, etc. El fet que molts carnívors 
tinguin una àmplia valència ecològica i presentin grans desplaçaments, fa que travessin ambients molt 
diversos. Això reforça la importància del manteniment de la diversitat paisatgística i de les grans 
masses forestals.  

Espècies dels espais oberts 

La guineu i la mostela poden trobar-se també a zones obertes. La mostela arriba als 2.000 m dins 
l'estatge subalpí cercant zones amb un hàbitat divers per a trobar més micromamífers. El teixó a 
l'estiu també recorre els prats alpins. 

El senglar, com a espècie oportunista que és, pot trobar-se també en aquest hàbitat. 

El talpó dels prats viu al Pirineu entre els 900 i 2.200 m. Ocupa les zones obertes amb una densa 
cobertura herbàcia. Requereix zones amb una pluviositat major de 800 mm l'any. Excava galeries sota 
la neu a l'hivern i per tant la natura del terreny condiciona la seva distribució.  

Entre els lagomorfs, la llebre europea és freqüent a tota l'alta muntanya. Necessita ambients oberts 
i poc trencats. També pot trobar-se a pinedes subalpines més aviat obertes i a la zona de matollars. 
Quan la neu arriba, moltes llebres es desplacen a cotes inferiors. És una espècie cinegètica preuada.  

Espècies del medi aquàtic 

A la zona d'estudi hi és present la llúdriga i possiblement la rata d’aigua. Segons les dades del darrer 
cens nacional fet de l'espècie a la península (2004-2006), la llúdriga es troba a la majoria dels rius 
pirinencs, i concretament al torrent de Rigat. Les aigües han de tenir prou qualitat i s'ha de conservar 
una bona estructura ripària de les vores. La llúdriga ha estat considerada un bioindicador de l'estat 
dels sistemes fluvials. Viu en tot tipus d'ambients aquàtics continentals prou ben conservats. La 
presència es veu molt condicionada per la disponibilitat d'aliment, al qual pot accedir estacionalment 
en funció de la presència de neu i gel, i de la reproducció de diverses espècies d'amfibis i peixos.  

Les llúdrigues poden reproduir-se tot l’any, ja que són contínuament polièsters: per tant, poden 
adaptar la seva estratègia reproductiva segons les variables ambientals. Pot criar durant tot l’any, 
però presenta una màxima activitat nupcial entre finals de l’hivern i principis de primavera. Als 
Pirineus, els parts tenen lloc entre maig i octubre. Durant la primavera o a principis d’estiu es quan 
es produeixen el major número d’aquests, dintre d’aquest període, el maig és el mes més freqüent. 

En general al Pirineu és escassa a les zones de major altitud (per sobre dels 1000 m). 
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Caldria citar com a possible la presència a la zona d'estudi de l'almesquera (Galemys pyrenaicus). 
Aquest tàlpid viu a rius no contaminats i ben oxigenats amb densa vegetació a les ribes. Aquest 
insectívor de la família dels tàlpids viu a la zona propera del torrent de Rigat (Espai Natural protegit 
de la vall del Rigat). 

El tret més característic d'aquest petit insectívor (11-14 cm sense la cua) és el musell que s'allarga en 
una mena de trompa mòbil, desproveïda de pèl, a l'extrem de la qual s'obren els orificis nasals. La 
cua, tant o més llarga que el cos i el cap junts i de secció cilíndrica, es comprimeix lateralment a 
l'extrem i és recoberta de pèls esparsos.  El pelatge és de color gris-fosc pel dors, més clar pels flancs 
i de tons blancs platejats pel ventre. La regió pectoral presenta tons groguencs. Té els dits units per 
una membrana que ajuda en la natació, més desenvolupada a les extremitats posteriors que a les 
anteriors. S'alimenta de tot tipus d'invertebrats aquàtics i ocasionalment de crustacis i peixos de mida 
petita. 

L’hàbitat es caracteritza per: 

• Corrents d’aigües fredes i netes, amb cabal continu durant tot l’any, com les del torrent del Rigat. 

• Llera poc profunda i amb fons de pedres, que coincideix amb els torrents del Palós i del Cortalet. 

• Excel·lent qualitat de l’aigua, que també és coincident en tot el tram, i especialment aquest on 
les úniques pertorbacions, en alguns punts no menors, es deriven de la càrrega ramadera. 

• Marges ben conservats, amb bosc de ribera madur, amb les espècies pròpies de l’àmbit com verns, 
freixes i salzes. 

L'almesquera es considerada una espècie amenaçada degut a la regressió de les seves poblacions.  

Es tracta d'una espècie que es troba confinada a un hàbitat vulnerable d'una àrea molt restringida, 
situada en el torrent del Rigat. 

Entre les principals amenaces a les seves poblacions hi ha la pol·lució de les aigües, la fragmentació 
de l'hàbitat degut a la construcció de plantes hidroelèctriques, l'extracció d'aigua, i la construcció de 
preses. De fet, els perills que més afecten els seus hàbitats són tots els que provoquen variacions 
brusques de cabals, com la regulació de centrals hidroelèctriques, per producció de llum o esports 
d’aventura i l’augment de depredadors autòctons o invasors, com el visó americà, i tot el que provoqui 
alteració de densitats de macro invertebrats. 

La biologia de la reproducció d’aquesta espècie és poc coneguda. El període de zel és entre gener i 
maig. Els parts es concentren de març a juliol, probablement, amb la possibilitat de més d’una 
ventrada a l’any, amb una mitjana de 4 cries per part. 

CALENDARI REPRODUCTOR DE LA MASTOFAUNA 

La taula següent mostra el calendari reproductor dels mamífers sensibles o amenaçats. Aquest va de 
gener a agost per a les espècies forestals, i de març a setembre per a les espècies dels prats alpins. 

 

CALENDARI REPRODUCTOR DE LA MASTOFAUNA 

Espècie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Mostela (2)             

Marta             

Gat fer             

Esquirol             

Llúdriga             

Almesquera             

CALENDARI REPRODUCTOR DE LA MASTOFAUNA 

Espècie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

(1) Espècies “en perill d’extinció” segons el projecte de Catàleg de la Fauna Amenaçada de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya 

(2) Espècies “vulnerables” 

(*) Annex II Directiva Hàbitats 97/62/CE 

 

GRAU DE PROTECCIÓ 

Destaquen la marta i el gat fer (categoria B). La mostela és una espècie considerada escassa a 
Catalunya.  

La guineu, el senglar, l'isard i la llebre europea són espècies cinegètiques (Resolució ARP/732/2016, 
de 15 de març). La fagina i el teixó, són espècies no catalogades.  

Pel que fa a la llúdriga, existent a les proximitats del riu Rigat, s’ha de tenir en compte el Pla de 
conservació de la llúdriga (Ordre MAB/138/2002, de 22 de març). Tanmateix, el curs del riu Malo i 
els seus afluents que drenen la zona d'estudi, no pertanyen al pla abans esmentat. 

En el conjunt de la seua àrea de repartició l'almesquera és considerada escassa i actualment en 
regressió. Per aqueixa raó, classificada com a vulnerable per la UICN, és protegida per les lleis 
europees (Annex II de la Directiva 92/43 d’hàbitats). 

3.2.2.3 Amfibis 

El torrent de Palós i el del Rigat són cursos fluvials importants per a aquest grup de vertebrats, 
especialment durant el període reproductor. Les espècies de presència probable són el tritó pirinenc 
(Calotriton asper), la salamandra (Salamandra salamandra), el gripau comú (Bufo bufo) i la granota 
roja (Rana temporaria). 

Entre els urodels, el tritó pirinenc o "rafatxet" és freqüent als torrents i rierols de muntanya amb 
cert desnivell i aigües fredes, com poden ser els de la zona d'estudi. Sempre busca aigües molt netes 
entre els 700 i els 2500 .ms.n.m. Tot i això, presenta inactivitat hivernal. Es tracta d'una espècie 
endèmica doncs va quedar aïllat als Pirineus durant l'època glacial. 

La salamandra, una espècie bàsicament forestal en zones humides i ombrívoles, ocupa també prats 
humits amb murs i pedres. Als Pirineus arriba als 2.600 ms.n.m. Presenta l'activitat especialment 
concentrada a les nits humides, però és difícil d'observar. Ecològicament és bastant exigent. Les seves 
larves requereixen aigües somes, molt netes i oxigenades. Els indrets de reproducció més típics són 
petits rierols amb bassiols.  

La granota roja és una espècie clarament euro-siberiana, d'ambients amb una alta humitat i frescor 
entre els 600 i 2.700 als Pirineus. Viu -fora de l'època reproductora- als boscos de faig, rouredes, etc. 
i pedregars. Durant la reproducció, ocupa basses, llacunes temporals i permanents i zones tranquil·les 
dels rierols. Alguns anurs, com el gripau comú, suporten bé els indrets moderadament secs i per tant 
poden allunyar-se força dels punts d'aigua. Al Pirineu arriba als 2.600 ms.n.m., trobant-se a tota mena 
d'hàbitats (com les zones obertes). 

Alguns anurs, com el gripau comú, suporten bé els indrets moderadament secs i per tant poden 
allunyar-se força dels punts d’aigua. A la península ocupa tot tipus d’hàbitats, des de boscos 
caducifolis o de coníferes a zones obertes, des d’hàbitats naturals a zones conreades o antropitzades 
(com parcs i jardins). També el trobem a embassaments, rierols, basses i estanys glaciars. Al Pirineu 
arriba als 2.600 ms.n.m., trobant-se a tota mena d’hàbitats (com les zones obertes). La hibernació 



es produeix almenys entre novembre i febrer. Acabada, els mascles es dirigeixen cap a l’aigua, on 
aniran les femelles al cap de pocs dies. 

GRAU DE PROTECCIÓ 

Tots els amfibis esmentats estan protegits pel Decret 2/2008 de la Generalitat de Catalunya.  

No hi ha cap espècie considerada "vulnerable a l'extinció" o "en perill d'extinció" segons la proposta 
de Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 

3.2.2.4 Fauna íctica 

Entre els peixos, cal destacar el barb de muntanya (Barbus meiridionalis), abundant als trams fluvials 
superiors dels rius i als estanys d’alta muntanya. 

3.2.2.5 Quiròpters 

Entre els quiròpters potencialment presents a la zona d’estudi destaquen els següents: 

 

QUIRÒPTERS 

ESPÈCIE HÀBITAT. DISTRIBUCIÓ GRAU DE PROTECCIÓ. OBSERVACIONS 

Ratpenat d’orelles 
dentades  

(M. emarginatus) 

Espècie cavernícola però sovint es troben 
colònies a masos, quadres, etc. Pot caçar 
invertebrats a parets, teranyines, al terra, etc. 
pel seu àgil vol. Al sud de la zona d’estudi. 

Annex II de la Directiva 97/62. Vulnerable segons 
el Real Decreto 139/2011. “Vulnerable” segons el 
projecte de Catàleg de Fauna Amenaçada de 
Catalunya. 

 

3.2.3 Hàbitats d'interès comunitari 

En la conca del torrent del Palós hi ha hàbitats d’interès comunitari (HICs): 

• Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya (codi 3240, no prioritari). Són formacions 
boscoses de 3 a 5 metres d’alçada, dominats per sargues, gatells o per Salix daphnoides, amb un 
estrat herbaci poc important i sovint amb diverses plantes ruderals oportunistes. Poden fer masses 
extenses, però sovint apareixen en forma de clapes petites o de comunitats obertes i mal 
estructurades. 

Aquest HIC correspon amb dos hàbitats CORINE: Salzedes de Salix daphnoides, dels codolars i 
arenys dels rius (codi 44.113)i sargars i gatelledes muntanyencs (codi 44.124).  

• Al sud de l’àmbit del projecte, i coincidint amb el curs fluvial del riu Rigat, hi ha l’HIC de prats 
de dall de terra baixa i de muntanya mitjana (codi 6510, no prioritari). 

Són prats de dall, rics florísticament, en què hi abunden herbes graminoides, que solen fer 
diversos estrats. En general es dallen a l’estiu i es deixen pasturar cap a la tardor. Es correspon 
amb dos hàbitats CORINE: Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges 
submontà i montà (codi 38.23), i prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra 
baixa plujosa (codi 38.24). 

• Els balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de 
l'estatge montà (codi: 5120) situats en l’àmbit d’estudi, fan referència a matollars de muntanya 
dominats pel bàlec, sovint molt densos i d'aspecte uniforme. Correspon  a dos hàbitats CORINE: 
31.84221 (balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de 
l'estatge montà), i 31.84222 (Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, de vessants 
solells de l'alta muntanya). 

• Allunyats de l’àmbit estudi, a l’extrem NW de la captació del torrent Llarg hi ha boscos de pi 
negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari (codi 9430*, prioritari). Són pinedes de pi negre, poc 
densos sense estrat arbustiu i amb un estrat herbaci en què abunden diverses plantes pròpies dels 
prats calcícoles i mesòfils subalpins. Correspon als hàbitats CORINE: boscos de pi negre (Pinus 
uncinata), calcícoles i xeròfils, dels solells pirinencs (codi 42.4242) i boscos de pi negre (Pinus 
uncinata), calcícoles i mesòfils, dels obacs pirinencs (codi 42.425). 

3.2.4 Connectivitat ecològica 

Si es parla de fauna, els connectors (o corredors) biològics són indrets que permeten els animals 
migrar, desplaçar-se o dispersar-se per cercar noves fonts d’aliments, llocs de reproducció etc. A tota 
Europa, la definició de xarxes ecològiques s’està impulsant en el marc de l’Estratègia Panaeuropea 
de la diversitat biològica i paisatgística (1995).  

Això suposarà la definició de tres tipus d’elements: zones nucli, corredors biològics (per exemple un 
element lineal com un riu, petites àrees -o “stepping stones”- situades enmig de dos espais a protegir 
o un espai amb un paisatge amb activitats humanes compatibles amb la dispersió de la fauna) i àrees 
d’influència (espai contigus als perímetres dels espais naturals d’interès i dels connectors biològics). 

L’anàlisi dels efectes que una actuació determinada pot tenir sobre la fauna s’ha de fer analitzant el 
paper dels diferents hàbitats de la xarxa ecològica. A més cal analitzar la funció de cada unitat en el 
context de les connexions ecològiques. A partir d’aquest anàlisi podem conèixer el grau de sensibilitat 
de cada sector i definir on el manteniment de la permeabilitat d’una infraestructura és quelcom 
crític. D’aquesta manera podrem conservar paisatges extensos i heterogenis, amb una elevada 
biodiversitat. Allunyat de la zona d’estudi hi ha un corredor biològic de caire territorial: la vall del 
riu Rigat, situat al sud de l’àmbit del projecte. Per altra banda, els torrents que desguassen les seves 
aigües al riu Rigat, actuen com a corredors biològics de caire local. Aquests petit cursos fluvials i 
desguassos són importants per a petits vertebrats com petits mamífers, rèptils i amfibis.  

PUNT CRÍTIC PER A LA CONNECTIVITAT ENTRE EL TORRENT DE PALÓS I EL RIU RIGAT 

Del treball de camp realitzat, es va recorre el torrent del Palós, aigües avall de l’àmbit del projecte, 
on es va detectar un punt crític de connexió per a la fauna, al desguàs del torrent del Palós amb el 
riu Rigat. En aquest punt, sota la línia de FFCC Barcelona – Puigcerdà i la carretera GIV-4016, hi ha 
un ressalt de formigó situat a la llera del torrent, el qual actua de salt insalvable per a les espècies 
que vulguin remuntar el torrent de Palós des del riu Rigat. 

 

 
Llera del torrent del Palós per sota de la carretera GIV-4016 i la línia de FFCC barcelona-Puigcerdà 
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Per altra banda, la construcció de la microcentral elèctrica no afectarà a la connexió biològica entre 
espais de la Xarxa Natura 2000 (Prepirineu central català i Vall del riu Rigat). A la zona d’estudi, no 
hi ha cap coll de muntanya que pogués ser una via de pas per als grans vertebrats. 

3.2.5 Espais naturals protegits 

En l’àmbit d’estudi no hi ha cap espai natural protegit, malgrat es troba proper a la vall del riu Rigat, 
espai protegit inclòs en Xarxa Natura 2000 (ES5120028). 

3.2.5.1 Pla d’espais d’interès Natural 

Espai situat al sud de l’àmbit, la vall del riu Rigat és una dels tres valls que integren les valls de Ribes. 
Es tracta d'un petit espai eminentment fluvial que presenta una perfecta representació de les obagues 
baixes de la serra de Montgrony i una mostra notable dels sistemes naturals dels fons fluvials humits 
del Prepirineu oriental. 

L'espai natural protegit es desplega des del poble de Toses, aigües avall, fins als límits urbans de Ribes 
de Freser, abastant les dues ribes del curs fluvial, passant per Fornells de la Muntanya i Planoles, per 
eixamplar-se en arribar a les obagues que es formen als peus de Campelles. 

El riu Rigat és una bona mostra dels processos geodinàmics fluvials i dels sistemes limnològics d'un riu 
pirinenc. Destaca la presència de l'únic granòfir de Catalunya i suposa una bona mostra dels boscos 
mesòfils centreuropeus dels fons de vall pirinencs, sent notablement interessants les seves vernedes 
i la presència del barb de muntanya (Barbus meridionalis), la llúdriga (Lutra lutra), almesquera 
(Galemys pyrenaicus), i el ratpenat d'orelles dentades (Myotis emarginatus). 

A les obagues de la vall del Rigat, per la seva part, juntament amb les vernedes, creixen nombroses 
espècies centreeuropees. Entre les pinedes de pi roig apareixen caducifolis diversos: freixes, bedolls, 
til·lers i roures de fulla gran. 

3.2.5.2 Xarxa Natura 2000 (ES5120028) 

La Directiva hàbitats ha creat una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació 
anomenada Xarxa Natura 2000 (article 3 de la Directiva Hàbitats), que haurà de garantir el 
manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i de les espècies 
en la seva àrea de distribució natural, dins el territori de la Unió Europea. 

Perquè un espai formi part de la Xarxa Natura 2000, cal que hagi estat catalogat com a ZEC (Zona 
d’Especial Conservació) i/o com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus). 

Els estats membres determinen les zones d’especial conservació (ZEC), basant-se en la Directiva 
d’Hàbitats, prèviament però, cal que la Comissió els classifiqui com a Llocs d’Importància Comunitària 
(LIC). 

Si una zona de la Xarxa Natura 2000 està catalogada com a ZEC indica que és d’interès comunitari per 
a conservar els hàbitats de l’annex I i les espècies incloses en l’annex II de la Directiva Hàbitats. 

D’altra banda, les zones considerades ZEPA indiquen que l’interès en la seva conservació es basa en 
la llista d’aus de l’annex I de la Directiva d’Aus, passant a formar part directament de la Xarxa Natura 
2000, d’aquesta manera. 

Juntament amb l’espai de Riberes de l’Alt Ter (ES5120019), la Vall del riu Rigat (ES5120028) és un 
espai fluvial específicament protegit de la comarca, a banda d'altres cursos fluvials inclosos en altres 
espais. La seva importància es troba en el fet que tenen hàbitats comunitaris prioritaris pel que fa a 
flora i, a més, són un refugi important per a determinades espècies d'aus. 

Aquests espais es corresponen a les valls del Ter i del Freser, a través d'un dels seus afluents, el Rigat, 
i caracteritzen un espai que, amb el pas dels anys, han esdevingut llocs de referència pel seu bon 
estat de conservació. La morfologia fluvial dels cursos mitjans del riu es troba ben representada en 
ambdós espais, tant pel que fa a l'estructura del riu (canal d'estiatge, llit d'inundació, plana fèrtil, 
meandres,…) com pels boscos de ribera que hi tenen associats. 

3.3 PAISATGE I PATRIMONI CULTURAL 

3.3.1 Paisatge 

3.3.1.1 Descripció i visibilitat del lloc 

ESTRUCTURA 

El paisatge de la vall del riu Rigat i de les conques que hi desaigüen (torrent de Palós, torrent de 
l’Arça, torrent de les Comes Grans,...), té un elevat interès pels seus valors. El curs fluvial del riu 
Rigat, configura una extensa vall que s’inicia a la Collada de Toses (1.777,0 ms.n.m.) i arriba a Ribes 
de Freser (908,2 ms.n.m.), on aboca les seves aigües al riu Freser. És un paisatge d’alta muntanya, 
articulat pel curs fluvial del riu Rigat, cobert per un mosaic de boscos caducifolis, pinedes de pi roig, 
vegetació de ribera i prats de dall i de pastures situats en el fons de vall. Al llarg de tota la vall s’hi 
distribueixen diferents nuclis de població, situats a mitja vessant de muntanya com Toses, Fornells 
de la Muntanya, Planoles i Campelles. Estructuralment, l’àmbit concret es pot caracteritzar per la 
presència dels següents elements: 

• Fons de vall del riu Rigat. 

• Valls secundàries com la vall del torrent de Palós. 

• Torrents que davallen des de la cinglera que connecta el cim del Puigmal (2.909,8 ms.n.m.) fins 
la Collada de Toses (1.777,0 ms.n.m.). 

RIU RIGART

TORRENT DE PALÓS

FFCC

GIV 4016

PUNT CRÍTIC



• Vessants de muntanya coberts per matollars i boscos de pi roig (Pinus sylvestris) i pi negre (Pinus 
uncinata). 

 

 
Estructura de la vall del torrent de Palós i el riu Rigat 
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ANÀLISI DE LA VISIBILITAT 

L’anàlisi de conques visuals és una eina que permet identificar quins sectors del territori són visibles 
des d’un punt determinat (és a dir, la conca visual d’aquell punt). Això permet  avaluar quins elements 
o unitats del paisatge són més visibles i, per tant, si una actuació o canvi en el paisatge serà més 
percebut visualment o menys. L’anàlisi s’efectua mitjançant tècniques de sistemes d’informació 
geogràfica (SIG), de manera que es calcula la conca visual de diversos punts, o de recorreguts, de tal 
manera que s’obté un plànol de zones visibles i d’altres no visibles. 

La visibilitat del conjunt dependrà de quins punts se seleccionin per obtenir-ne la conca visual. El criteri 
habitualment utilitzat és escollir els punts o camins panoràmics (per tant, els que previsiblement 
tindran conques més grans) i els punts o camins molt transitats  (assumint que el grau d’impacte visual 
d’una transformació del paisatge serà més gran com més elevat sigui el nombre de persones que el 
perceben). 

L’itinerari més sensible des d’on es percep la ubicació de la minicentral hidroelèctrica és des de la 
carretera GIV-4016, que transcorre pel sud de l’àmbit on es preveu implantar l’edifici de la minicentral. 
Les dues captacions i la intersecció de les dues canonades (en Y) no seran visibles des de la carretera, 
perquè estaran enclotades en la llera dels torrents, i les canalitzacions seran soterrades. 

Els colors foscos corresponen a zones on no hi ha visibilitat, mentre que els clars són els més visibles. 

 

 

 



3.3.2 Patrimoni cultural 

S’ha realitzat un inventari dels béns culturals presents inventariats a l’àmbit d’estudi que ha constat 
d’una consulta de cartes arqueològiques i bases de béns arquitectònics inventariats, als serveis 
d’inventari arqueològic i arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic 
i Ambiental. Resultat d’aquest anàlisi se’n desprèn que no hi ha béns catalogats en l’àmbit del projecte. 

3.3.2.1 Jaciments paleontològics 

De la consulta realitzada se’n desprèn que no hi ha jaciments paleontològics a les proximitats de l’àmbit 
d’estudi. 

3.3.2.2 Jaciments arqueològics 

De la consulta realitzada se’n desprèn que no hi ha jaciments arqueològics a les proximitats de l’àmbit 
d’estudi. 

3.3.2.3 Patrimoni arquitectònic 

A Toses, la totalitat de les edificacions que formen part de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic de Catalunya estan sota la figura de protecció BCIN, és a dir, Béns Culturals d’Interès 
Nacional. Es tracta dels béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per l’administració 
de la Generalitat, que els ha d’inscriure al Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional: 

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC AL MUNICIPI DE TOSES 

Nom Protecció  Tipus 

Castell de Toses BCIN Medieval (800 – 1500) 

Dòrria BCIN IX – XX (801 – 1988) 

Església de Sant Víctor de Dòrria BCIN Edifici religiós església (des de Medieval a Modern, 800 – 1789) 

3.4 MEDI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC 

3.4.1 Planejament territorial i urbanístic 

3.4.1.1 Pla Territorial de Catalunya 

El Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i modificat per la 
Llei 24/2001, de 31 de desembre, on es reconeix l’Àmbit Funcional Territorial (AFT), anomenat 
Comarques gironines, com a àmbit funcional diferenciat. És l’instrument que defineix els objectius 
d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions 
que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat 
econòmica als espais idonis i per aconseguir que la ciutadania tingui uns nivells de qualitat de vida 
semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin. 

D’altra banda, preveu també uns àmbits administratius locals, anomenats Àmbits Bàsics Territorials 
(ABT), que haurien de servir per solucionar alguns serveis supramunicipals que els municipis petits no 
poden assumir actualment. Es tractaria sobretot de serveis de departaments de la Generalitat de 
Catalunya i/o Consells Comarcals, que s’han d’assumir per poblacions majors (com la sanitat o 
l’ensenyament), amb la ubicació dels seus equipaments i considerant la població servida. 

El PTGC té, doncs, l’objectiu de potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i ordenar el 
creixement, així com dotar de serveis als seus habitants. El Pla també s’ha convertit en el marc de 
referència per a la discussió i debat entre les administracions, per tal de resoldre els desequilibris 
territorials existents. 

3.4.1.2 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

L’àmbit del projecte està inclòs en el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, que va ser 
aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010, pel Govern de Catalunya. L'acord de Govern i la 
normativa del Pla van ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5735 de 15 
d'octubre de 2010). 

L’àmbit funcional territorial de les comarques gironines està compost per les comarques de l’Alt 
Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva, que en 
total sumen 208 municipis i 1.021 entitats singulars de població. 

En l’article 2.3 de la normativa, el pla distingeix tres tipus bàsics de sòl en els espais oberts: 

• Sòl de protecció especial.  

Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en 
el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i contínua 
d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del 
territori, que tenen diferents caràcters i funcions. 

• Sòl de protecció territorial.  

Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de 
protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació 
restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de 
protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament urbanístic. 

El pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i en 
conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la transformació a un suficient interès 
territorial: 

 Interès agrari i/o paisatgístic. 

 Potencial interès estratègic. 

 Preservació de corredors d’infraestructures. 

• Sòl de protecció preventiva. 

S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic 
que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que 
cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació 
urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, 
es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau. 

En el sistema d’assentaments, el pla proposa per a cadascun dels nuclis de població i per a l’escenari 
2026, un paper territorial determinat en funció de les seves característiques. Per tal d’aconseguir 
aquest escenari assigna a cadascun dels assentaments, l’estratègia de desenvolupament urbanístic que 
es determina: 

• Estratègia de desenvolupament qualitatiu per a tots els nuclis urbans que constitueixen cap de 
municipi i que han exhaurit o estan en vies d’exhaurir les disponibilitats de sòl adequat per a 
l’extensió de la urbanització, però que, per les seves significació i localització, poden millorar el 
seu paper com a àrees urbanes en l’estructura territorial: Campelles, Pardines, Planoles, Queralbs, 
Ribes de Freser i Toses. 

• Estratègia de millora i compleció per als petits nuclis del Baell a Campelles; les Casetes a Planoles; 
Serrat a Queralbs; Ventolà, Batet, Bruguera i el Serrat Roig a Ribes de Freser i el Raval de Nevà, 
Fornells de la Muntanya i Dòrria a Toses. 
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3.4.1.3 Pla comarcal de muntanya del Ripollès (2001-2005) 

És la principal eina de planificació de les comarques de muntanya, essent un instrument bàsic per al 
desenvolupament i aplicació de les polítiques de muntanya, amb una vigència de 5 anys. Consta d’una 
diagnosi i d’un programa d’actuacions, que consta d’un llistat d’accions a realitzar durant la seva 
vigència. 

Les actuacions programades tenen com a objectiu l’equilibri territorial de Catalunya, mitjançant la 
superació dels dèficits específics del Ripollès. Les diferents línies d’actuació tendeixen a crear i millorar 
les infraestructures i els equipaments, a dotar la comarca dels mateixos serveis dels que gaudeixen la 
resta d’habitants de Catalunya, i a desenvolupar l’economia productiva, especialment amb la 
consolidació del sector industrial i la potenciació del turisme. 

3.4.1.4 Pla Director Territorial del Ripollès 

La Llei 31/2002 defineix quatre instruments de planejament territorial, d’entre els quals hi ha el Pla 

Director Territorial. L’àmbit dels PDTs és molt divers, donat que la única condició és que tinguin un 
àmbit plurimunicipal, però sempre inferior al del Pla Territorial Parcial. En aquest cas, l’àmbit 
d’aplicació és la comarca del Ripollès. 

Pel què fa al seu contingut ha de comprendre com a mínim una de les determinacions exigides pels 
plans territorials parcials, i com a màxim les de tot el Pla territorial parcial. Actualment, el Pla Director 
Territorial del Ripollès està en fase d’elaboració 

3.4.2 Planejament urbanístic 

3.4.2.1 Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, aprova definitivament en sessió de 2 de juny de 2010, 
el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes, promogut i tramès pel Consell 
Comarcal del Ripollès. 

El pla inclou el Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable, en el qual es justifica en la 
memòria, la inclusió de les masies en el catàleg: 

Les masies i cases rurals incloses en el present Catàleg hi són per raons històriques o paisatgístiques 
que en determinen la seva preservació i recuperació. Son cases agrícoles aïllades que tenen terres 
de conreu adscrites. 

En a fitxa núm. 21 es caracteritza la masia de “Cal Pelós” descrita: 

Es tracta d’un conjunt d’edificacions de notables dimensions que destaquen en el paisatge 
deshumanitzat i feréstec. Amb murs i contraforts sobre el pendent a manera de casa forta. Existeix 
dos volums en aïllat de planta i pis que és la cabanya i volum complex, on la planta baixa amb 
voltes de quatre punts i pilars quadrats de pedra serveix de suport a la casa construïda sobre. 

En la mateixa fitxa es defineix la mancança de serveis a la masia (aigua, llum, sanejament i telèfon). 

3.4.3 Planejament sectorial 

3.4.3.1 Espais naturals de protecció especial 

PEIN 

Els àmbits PEIN (regulats per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals) que es situen en el 
municipi de Toses són, la Vall del Rigat, les Capçaleres del Ter i el Freser i la Serra de Montgrony. 

EIN de les capçaleres del ter i el Freser 

L’EIN ocupa la vessant sud i oest del Puig de Dòrria (2.546 ms.n.m.), i el Pla de Gorrablanc i de Castelló 
(que delimita amb el municipi de Vallcebollera a França al nord i Planoles a l’est) i que són l’últim 
obstacle per a l’ascensió al Puigmal (2.911 ms.n.m.). En total són 223,9 ha de Toses incloses en aquest 
EIN. 

Caracteritzat pels contorns poc erosionats d’aquests cims del Pirineu oriental, els prats alpins davallen 
des de la Coma de Planés transformats en boscos de pi negre, i desprès de pi roig i rouredes, fins a les 
cotes més baixes on els prats de dall ocupen antics replans d’erosió, que sobresortint sobre el perfil de 
la vall tenen una insolació major, i justifiquen que en elles s’hagin instal·lat la majoria de nuclis de 
població. 

La gran varietat altimètrica d’aquest espai afavoreix que en les seves parts superiors es concentri un 
gran nombre d’espècies animals característiques de l’estatge alpí i subalpí. Així a més de mamífers 
com l’isard, el mufló o la marmota, ocells com el picot negre o el gall fer, i destaquen especialment 
les grans aus rapinyares com el voltor (que assoleix grans concentracions d’individus), l’àliga daurada 
o el trencalòs. 

Aquest EIN es troba fora de l’àmbit del projecte. 

EIN de la Serra de Montgrony 

L'EIN ocupa la vessant nord de la serra de Montgrony en dues llenques, amb les inclinades i recòndites 
valls creades pels torrents que baixen de Pedra Picada (2006 ms.n.m.) i el Coll de la Bona - entre el 
Cim del Pla de Pujalt (2055 ms.n.m.) i L’Emperadora (1975 ms.n.m.)-, i on es conserva un entorn boscós 
i humit d’excepcional valor ecològic i paisatgístic. És al bac on trobem la massa boscosa més important, 
destacant-ne els boscos d’avets i de pi negre i pi roig, amb impressionants molseres recobrint el sòl. 
La baixa insolació i humitat d’aquesta part motiva que el poblament hi sigui escàs. Malgrat això allà hi 
podem trobar el nucli de Nevà amb cases agrícoles, disperses i antigues, com Can Baldric de Dalt. Dins 
Toses, aquest EIN ocupa 370,8 ha. 

La frondositat d’aquest espai i la seva humitat afavoreix l’establiment de comunitats vegetals 
excepcionals (com per exemple un gran nombre d’orquídies). Per altra banda en aquest espai destaquen 
amfibis com el tritó pirinenc, mamífers com el cérvol o l’isard, o aus com l’àliga daurada, els voltors, 
el gall fer o el picot negre. 

Es situa fora dels límits del projecte. 

Ein de la Vall de Rigat 

Es situa entre Toses i Ribes de Freser. Tot i el pas de la carretera N-260 i el ferrocarril transpirinenc, 
es tracta d'una vall tranquil·la i ben conservada que convida a la contemplació de la natura. La vall del 
Rigat és una dels tres valls que integren les valls de Ribes. Es tracta d'un petit espai eminentment fluvial 
que presenta una perfecta representació de les obagues baixes de la serra de Montgrony i una mostra 
notable dels sistemes naturals dels fons fluvials humits del Prepirineu oriental. 



L'Espai Natural Protegit es desplega des del poble de Toses, aigües avall, fins als límits urbans de Ribes 
de Freser, abastant les dues ribes del curs fluvial, passant per Fornells de la Muntanya i Planoles, per 
eixamplar-se en arribar a les obagues que es formen als peus de Campelles. 

El riu Rigat és una bona mostra dels processos geodinàmics fluvials i dels sistemes limnològics d'un riu 
pirinenc. Destaca la presència de l'únic granòfir de Catalunya i suposa una bona mostra dels boscos 
mesòfils centreuropeus dels fons de vall pirinencs, sent notablement interessants les seves vernedes i 
la presència del barb de muntanya (Barbus meridionalis). 

A les obagues de la vall del Rigat, per la seva part, juntament amb les vernedes, creixen nombroses 
espècies centreeuropees. Entre les pinedes de pi roig apareixen caducifolis diversos: freixes, bedolls, 
til·lers i roures de fulla gran. 

Té una superfície de 210 ha i es localitza en els municipis de Toses, Planoles, Campelles i Ribes de 
Freser. 

Aquest EIN es situa al sud de l’àmbit del projecte, en la vall principal del riu Rigat. 

XARXA NATURA 2000 

Natura 2000 és la xarxa europea d’àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de les Zones 
Especials de Conservació (ZEC) establertes d’acord amb la Directiva Hàbitat i de les Zones d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA) designades en virtut de la Directiva Aus. La xarxa d’espais Natura 2000 
configurada a través de la Directiva Hàbitats (Directiva 92/42/CE),  Directiva 97/62/CE i la Directiva 
79/409/CE) té una superfície de: 

• Vall del Rigat (ES5120028): 58 ha (1% del terme municipal de Toses i 0% de l’espai). 

• Serra Montgrony (ES5120024): 663 ha (11% del terme municipal de Toses i 1% de l’espai). 

• Capçaleres del Ter i el Freser (ES5120002): 182 ha (3% del terme municipal de Toses i 0% de l’espai). 

3.4.4 Usos del sòl 

3.4.4.1 Formes d’ocupació i consum de sòl 

COBERTES DEL SÒL 

La major part de la superfície de l’àrea d’estudi es troba ocupada per bosc de freixes (Fraxinus 
excelsior), amb un 37,1% de la superfície, seguit d’un 24,0% de prats i herbassars i 21,3% de bosc de 
roure martinenc (Quercus pubescents). La resta de cobertes tenen una proporció menor: pineda de pi 
roig (Pinus sylvestris), amb un 7,5%, altres conreus herbacis (7,0%) i matollar amb un 3,0%. 

 

COBERTES DEL SÒL 

Cobertes Sup. (m2) (%) 

Freixeneda 281,1 37,1 

Pineda de pi roig 57,1 7,5 

Roureda de roure martinenc 161,1 21,3 

Altres conreus herbacis 52,8 7,0 

Matollar 23,8 3,1 

Prats i herbassars 181,7 24,0 

 

3.4.4.2 Incidència del model sobre la mobilitat 

XARXA VIÀRIA 

La carretera GIV-4016 és la infraestructura viària que discorre pel sud de l’àmbit del projecte. És l’eix 
viari principal de la vall de Rigat, connectant Ribes de Freser, Planoles, Fornells de la Muntanya i Toses. 
Des d’aquesta població puja fins la Collada de Tosses (1.777,0 ms.n.m.), des d’on s’accedeix a la 
comarca Cerdanya. 

A l’àmbit del projecte s’hi accedeix des de la carretera GIV-4016, des del revolt que creua amb el 
torrent de Palós, des d’on s’inicia una pista pel flanc est dels marges de la llera. 

3.4.4.3 Estructura i identitat dels espais oberts 

ZONES FORESTALS 

Els espais forestals ocupen el 93% de la superfície de l’àmbit del projecte, i estan formats per 
formacions arbòries (freixenedes, roure martinenc i pi roig), formacions de matollar de bàlec i prats 
de pastura. 

 

ESTRUCTURA DELS ESPAIS OBERTS 

Cobertes Sup. (m2) (%) Tipologia 

Freixeneda 281,1 37,1 Forestal 

Pineda de pi roig 57,1 7,5 Forestal 

Roureda de roure martinenc 161,1 21,3 Forestal 

Matollar 23,8 3,1 Forestal 

Prats i herbassars 181,7 24,0 Forestal 

 

ZONES AGRÍCOLES 

Segons el mapa de les cobertes del sòl a Catalunya V4 (CREAF 2013, a partir d’ortofotografies del 
període 2006 – 2009), en la part central de l’àmbit hi ha una zona d’altres conreus herbacis. Aquesta 
àrea correspon a un 7% de l’àmbit del projecte. 

 

ESTRUCTURA DELS ESPAIS OBERTS 

Cobertes Sup. (m2) (%) Tipologia 

Altres conreus herbacis 52,8 7,0 Agrícola 

 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL SECTOR AGRARI 

Dins l’àmbit d’estudi, únicament és destacable l’existència de prats de pastura, on els ramats de bestiar 
de la vall poden pasturar durant el període lliure de neu, concretament des de primavera fins a la 
tardor.  

3.4.5 Infraestructures i serveis 

No hi ha ni edificacions ni instal·lacions en l’àmbit d’estudi. Únicament hi ha el camí de la vall del 
Palós que recorre el marge dret (en sentit nord) del torrent de Palós, i connecta la carretera GIV-4016 
amb la carena del Pui de Dòrria. 
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Traçat del camí del Palós, recorrent el marge dret de la vall (sentit nord) 

 

3.5 SENSIBILITAT AMBIENTAL 

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quin són els àmbits que permeten amb 
un major nivell acollir els usos previstos, amb la finalitat de definir les alternatives sobre les zones de 
menor sensibilitat, o contràriament amb major capacitat d’acollida. 

En aquest cas es defineixen els criteris per la millora del domini esquiable, que és objecte del present 
document. El plànol de sensibilitat ambiental s’ha realitzat sobre cartografia 1:5.000, amb l’addició de 
múltiples criteris. En principi, l’organització bàsica ha estat la següent: 

A. MEDI FÍSIC 

Geomorfologia. Pendents 

Geomorfologia. Orientacions 

Hidrologia superficial. Rius i rieres 

B. MEDI NATURAL 

Cobertes del sòl 

Hàbitats d’interès prioritari 

Espais d’especial protecció. 

C. MEDI CULTURAL 

Patrimoni arqueològic 

Patrimoni arquitectònic 

D. MEDI TERRITORIAL 

Usos del sòl 

Planejament urbanístic 

Xarxa de camins (Camins ramaders, GR, xarxa bàsica d’incendis forestals) 

L’elaboració de la cartografia temàtica té caràcter metodològic, i tot i generar, en alguns casos, plànols 
on no hi ha elements d’interès respecte l’aspecte concret, aquests no s’ometen, donat que el seu 
interès està justament en l’absència de condicionants. A cadascun d’aquests plànols temàtics, i en 
funció de les subclasses definides, s’associa un nivell de sensibilitat. Les classes de sensibilitat o 
d’acollida són quatre, que correspondrien als nivells d’afecció si s’ocupessin amb l’ús previst: 

 

SENSIBILITAT 

Codi Sensibilitat Nivell d’acollida 

1 Baixa Alta 

2 Mitjana Mitjana 

3 Alta Baixa 

4 Molt Alta Excloent 

 

La composició final del plànol es fa per l’addició dels diferents plànols temàtics, quedant com a 
sensibilitat final la més alta del polígon d’intersecció. És a dir, en un àmbit d’intersecció de dos 
sensibilitats diferents, respecte a dos conceptes, en el plànol de sensibilitat ambiental queda dibuixada 
la més alta dels dos conceptes. 



3.5.1 Interpretació dels nivells de sensibilitat 

En les següents taules es mostren els nivells associats, per als diferents plànols temàtics definits: 

 

SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI Concepte SENSIBILITAT 

  ADD B M A MA 

MEDI FÍSIC       

Geomorfologia. Pendents (1) P < 20%      

 20 %< P < 50 %      

 50 %< P < 75 %      

 75 %< P < 100 %      

 > 100 %      

Hidrologia superficial. Rius i rieres Avinguda 50 anys (eix de riera)      

 Avinguda 100 anys      

 Avinguda 500 anys      

 Zona de Flux Preferent      

Hidrologia subterrània Aqüífers protegits      

 Altres formacions aqüíferes      

MEDI NATURAL  ADD B M A MA 

Cobertes del sòl Boscos de coníferes      

 Boscos de caducifolis      

 Matollar      

 Prats i herbassars      

 Rius i torrents      

Hàbitats d’interès comunitari Codi 3240. Rius de tipus alpí amb 
bosquines de muntanya 

     

 Codi 5120. Balegars (matollars de 
Genista balansae), silicícoles, d'indrets 
secs, sovint solells, de l'estatge montà 

     

 Codi 6510. Prats de dall de terra baixa 
i de muntanya mitjana 

     

Espais inclosos en el PEIN PEIN + 1     

Zones humides Zones humides + 1     

Xarxa Natura 2000 Natura 2000 + 1     

Plans específics de protecció Llúdriga + 1     

 Trencalòs (1) -    ? 

MEDI CULTURAL       

Patrimoni arqueològic Catalogat      

 Possibilitat de jaciments no 
documentats 

     

Patrimoni arquitectònic Catalogat      

MEDI TERRITORIAL       

Usos del sòl Forestal      

 Agrícola       

 Rius i torrents      

SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI Concepte SENSIBILITAT 

  ADD B M A MA 

 Zones degradades      

 Zones urbanes consolidades      

 Vies de comunicació      

 Zones esportives i de lleure      

Camins Tradicionals Camins ramaders      

 Grans recorreguts      

LLEGENDA SENSIBILITAT: 

ADD. S’addiciona n graus de sensibilitat, al polígon d’intersecció amb conceptes del mateix subcapítol. 

B: Sensibilitat BAIXA 

M: Sensibilitat MITJANA 

A: Sensibilitat ALTA 

MA: Sensibilitat MOLT ALTA. 

NOTES 

El Pla del trencalòs, afectaria únicament les activitats de l’obra; en cas de preveure afectacions properes a zones de 
nidificació, la sensibilitat es definiria com a MOLT ALTA 

3.5.2 Àmbits de sensibilitat més alta 

En aquest apartat es descriu la capacitat del medi receptor per acollir el nou projecte. Àmbits de 
sensibilitat més alta, són aquells que per les característiques de la nova infraestructura presenten 
nivells d’acollida més baixos: 

• La conca del torrent de Palós té una elevada amplitud altitudinal entre el punt d’abocament del 
drenatge al riu Rigat i la carena que connecta del Puig de Dòrria amb el cim de Coma Morera, 
generant vessants de muntanya amb pendents que superen en diferents trams el 50%.  

Aquestes pendents es localitzen en els marges dels efluents del torrent de Palós (el torrent Llarg i 
el torrent del Cortalet), i fan aquestes àrees siguin especialment sensibles alhora de realitzar les 
actuacions projectades. 

• Les cobertes que dominen l’àmbit del projecte són especialment sensibles, donat que són 
formacions forestals formades per boscos de coníferes (Pinus sylvestris) i boscos de caducifolis de 
roure martinenc (Quercus pubescents), declarat com a espècie vulnerable.  

Les formacions forestals de Pinus sylvestris i Quercus pubescents tenen una elevada sensibilitat, 
pels diferents hàbitats que acullen, i per les nombroses aus, mamífers, i invertebrats que hi troben 
refugi. 

Les franges dels torrents per on hi discorre aigua, també són espais altament sensibles, donat que 
és l’hàbitat de nombrosos invertebrats, amfibis (tritó pirinenc), aus d’ambients riparis (merla 
d’aigua, cuereta torrentera) i petits mamífers (almesquera, llúdriga) on s’hi desenvolupen.  

• L’àrea on es projecta la implantació de la microcentral hidroelèctrica s’hi concentren HICs (no 
prioritaris) que la fan especialment sensible, per la tipologia d’espècies que s’hi desenvolupen: 

 Codi 3240. Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya, on hi dominen espècies sensible als 
ambients riparis: sargues, gatells o Salix daphnoides. 

 Codi 5120. Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, 
de l'estatge montà. 

 Codi 6510. Prats de dall de terra baixa i de muntanya mitjana, els quals es caracteritzen per 
tenir una gran diversitat florística  

• En relació als usos del sòl més sensibles dins l’àmbit del projecte, hi ha els cursos superficials 
d’aigua: torrent Llarg, del Cortalet i de Palós. 
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Torrent del Palós, després la confluència dels torrents Llarg i del Cortalet 

 

 
Confluència del torrent Llarg i del torrent del Cortalet 

 

4.  PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS SOBRE EL MEDI 

Els efectes ambientals es defineixen segons el projecte a portar a terme, i per tant tenen relació tant 
amb l’activitat constructiva com amb la d’explotació. 

El present capítol, té per objectiu, en base a l’anàlisi de les possibles accions derivades del projecte, 
determinar els medis potencialment afectats, i en coherència, posteriorment definir les alternatives 
ambientalment viables.  

Aquest capítol s’estructura doncs en tres apartats: 

• Principals accions del projecte. El projecte comporta una sèrie d’activitats, accions, que són les 
susceptibles de provocar impactes sobre el medi que les acull. L’anàlisi d’aquestes accions, en el 
marc del propi projecte, és fonamental per avaluar les relacions projecte - medi. 

• Vectors receptors de les accions del projecte, que són aquells, presents en l’àmbit d’estudi 
susceptibles de ser afectats per les accions del projecte. 

• Identificació dels efectes ambientals potencials més significatius en relació al programa proposat. 

4.1 PRINCIPALS ACCIONS DEL PROJECTE 

El projecte consisteix en la construcció d’una microcentral hidroelèctrica, amb dos punts de captació 
(en el torrent Llarg i en el del Cortalet), una Y, i una caseta de la microcentral situada a l’entrada de 
la vall, a les proximitats de la carretera GIV – 4016. 

Els treballs es centren en la implantació de les dues captacions, les canalitzacions d’aigua fins a la 
microcentral hidroelèctrica, i la construcció de la microcentral, per ubicar-hi la turbina, el generador 
elèctric i el sistema de regulació del cabal.  

En funció de les alternatives proposades, es poden produir efectes ambientals significatius per la nova 
ocupació de sòl, amb afecció a la vegetació i reducció d’hàbitats per la fauna, i per l’excavació de les 
rases per a la conducció de l’aigua. 

La funcionalitat de la construcció de la microcentral hidroelèctrica és el d’abastir d’electricitat a la 
masia “el Palós”, on es projecta una nova activitat turística per a ús hoteler. 

Seguidament es detallen les accions que es deriven de la construcció i explotació. Les accions que es 
detallen són genèriques i potencials, i per tant és possible que alguna d’elles, resultat de la discussió 
d’alternatives no es produeixi o quedi molt reduïda. Per tant, en general, tenen una formulació amb 
caràcter potencial.  

Amb la finalitat de relacionar els impactes amb la fase de projecte, les accions es descriuen de la 
següent manera: 

• Descripció 

• Accions complementàries 

• Fase d’actuació, en relació amb les fases d’obra i explotació 

Les principals accions del projecte s’identifiquen tot diferenciant les diverses fases que el componen: 
construcció i explotació. 



FASE DE CONSTRUCCIÓ 

Moviments de terres 

E. Esbrossada 

Descripció: operacions mecàniques de retirada d’arbres, arbustos, coberta herbàcia, etc., en les 
zones d’ocupació d’obra i en els marges de la instal·lació. 

Accions complementàries: trituració de les restes vegetals. 

F. Decapatge de la terra vegetal 

Descripció: excavació i retirada de la capa de sòl superficial, coincidint amb els horitzons O, A, i 
part del B, amb continguts de matèria orgànica al voltant del 2 %. La capa de terra vegetal té un 
espessor variable, tot i que es pot prendre 30 cm com a valor mig. 

Accions complementàries: la terra vegetal s’abassegarà en forma de cordons al costat del traçat 
de les conduccions. S’evitarà el transport de terres dins l’obra.. 

G. Escarificació i compactació 

Descripció: comprèn l’execució dels treballs sobre el terreny que facilitin la compactació posterior. 
Suposa el tall d’arrels gruixudes d’arbres, moviment de pedres. Un cop escarificat a una profunditat 
de 15 cm com a mínim, es procedeix a compactar el terreny. 

Es realitzen aquestes tasques un cop extreta la terra vegetal i regularitzada l’esplanada. 

H. Excavacions 

Descripció: consisteix en el conjunt d’operacions d’excavació de les rases on s’ubicaran les 
canalitzacions d’aigua que connectaran les captacions amb la microcentral. 

Accions complementaries: s’abassegarà en forma de cordons de terra, situats al costat de la 
plataforma de les conduccions. L’actuació preveu la restauració morfològica dels trams de 
canonada a través dels excedents de terres. 

I. Terraplens 

Descripció: inclou totes les operacions que es realitzen per estendre i compactar els materials 
necessaris pel reblert de les rases de les conduccions. Es realitzarà un cop retirada la terra vegetal. 

Accions complementàries: transport de materials i regs. 

Senyalització i tancaments 

J. Senyalització, tanques de seguretat i abalisament 

K. Descripció: comprèn les feines de la col·locació de senyals de camins (camí de la vall de Palós), i 
la instal·lació de barreres de seguretat. 

L. Fase d’Obres: senyalització i proteccions. 

Instal·lacions 

M. Instal·lacions i maquinària 

Descripció: es refereix a les obres per a la execució de les instal·lacions elèctriques (generador, 
turbina i vàlvula de regulació).  

Fase d’obra: Instal·lacions i maquinària. 

Activitats provisionals 

N. Instal·lacions auxiliars 

Descripció: es refereix a les plantes necessàries que s’hagin d’instal·lar temporalment en obra, per 
les persones adscrites a l’obra, l’estacionament i manteniment de maquinària, i per a la fabricació 
de compostos diversos, si fos necessari. Instal·lacions específiques durant les obres: zona 
d’instal·lacions auxiliars i parc de maquinària, en el punt d’entrada a l’obra des de la carretera 
GIV-4016. 

Restauració 

O. Restauració 

Descripció: Inclou totes les obres de restauració de les superfícies generades en les que es portarà 
a terme el condicionament del sòl, amb aportació i estesa de terra vegetal, reblert de material per 
la restauració morfològica, establiment de la coberta herbàcia, arbustiva i arbòria. Inclou també 
aquelles obres temporals de manteniment de les estructures de protecció, com barreres de 
sediments i manteniment de sembres i plantacions durant la construcció, restauració de l’enotorn 
de la caseta de la central. 

Fase d’obra: restauració 

FASE D’EXPLOTACIÓ 

Explotació i manteniment 

P. Explotació i manteniment 

Descripció: l’explotació de la microcentral hidroelèctrica comportarà la demanda de recursos. Per 
tant: 

 Consum d’aigua provinent de les captacions. 

 Presència d’operaris per realitzar operacions de manteniment. 

4.2 VECTORS RECEPTORS DE LES POSSIBLES AFECCIONS 

A partir de la descripció del medi es poden identificar una sèrie d’elements en l’àmbit de la proposta 
que són susceptibles de resultar afectats. 

SOBRE EL MEDI FÍSIC 

• Atmosfera : aire (composició i qualitat de l'aire) i nivells de soroll. 

• Substrat: geomorfologia, natura i topografia dels terrenys. 

• Hidrologia superficial i subterrània. 

SOBRE EL MEDI BIÒTIC 

• Afecció a les comunitats naturals (flora i fauna). 

• Afecció a les comunitats faunístiques. Connectivitat. 

• Paisatge: alteracions al paisatge un cop introduïda la nova instal·lació en l’àmbit geogràfic definit. 

• Afecció a espais naturals protegits i hàbitats d’interès comunitari. 

SOBRE EL MEDI SOCIOECONÒMIC I ORDENAMENT TERRITORIAL 

• Usos del sòl. 

• Planejament urbanístic. 

SOBRE EL MEDI CULTURAL 

• Patrimoni històrico-artístic: afecció al Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Paleontològic. 
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4.3 IDENTIFICACIÓ DELS PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS SOBRE EL MEDI AMBIENT 

4.3.1 Anàlisi dels efectes ambientals potencials 

La identificació dels principals efectes sobre el medi ambient es porta a terme sobre una llista base 
d’impactes potencials, per a cadascuna de les fases de construcció i explotació. Del seu anàlisi, en 
relació al projecte que es vol portar a terme, es diferencien els efectes ambientals en tres nivells: 

• Aquells que són estructurals, i que afecten a la configuració de la proposta, i per tant a la definició 
de les alternatives. S’exclouen d’aquests els efectes ambientals potencials durant la construcció, 
que no tenen incidència en la definició de les alternatives, ja que amb mesures preventives, de 
més o menys intensitat, no s’han de produir. 

Aquests queden ressaltats en negreta i majúscules. 

• Aquells que són significatius per l’avaluació global del projecte, i per tant que es preveu que tindran 
una incidència en l’avaluació, incloent aquí els efectes potencials que es podran produir durant la 
construcció, i que amb mesures preventives han de merèixer una avaluació dels efectes ambientals 
residuals de COMPATIBLE. 

Aquests impactes es grafien en negre. 

• Aquells que no són significatius i que no es donaran per les característiques del territori, i del 
projecte que es vol portar a terme, o la incidència dels quals es manifestament mínima, i per tant 
tindran una avaluació de COMPATIBLE. 

Aquests impactes queden remarcats en gris. 

Aquesta metodologia possibilita, a partir d’una clau d’impactes general, que permet una verificació 
dels efectes ambientals potencials, diferenciar abans de la formulació de les alternatives, aquells 
efectes ambientals que tenen una especial incidència en la seva formulació, en coherència amb l’article 
35 de la Llei 21/2013 i concretament: 

b) Exposició de les principals alternatives estudiades, inclosa l’alternativa zero, o de no realització 
del projecte, i una justificació de les principals raons de la solució adoptada, tenint en compte els 
efectes ambientals. 

Alhora, permeten excloure ja de l’avaluació aquells efectes ambientals que no tindran cap incidència 
ni en la formulació del projecte ni en la seva avaluació.  En la següent taula es fa aquesta identificació 
dels efectes ambientals potencials: 
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MEDI FÍSIC GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA L’àmbit es situa dins la unitat estructural del Pirineu Axial, constituït 
per roques paleozoiques i resultant de l’orogènia herciniana i de la 
deformació alpina. El relleu actual de la vall és resultant de les 
dinàmiques fluvials posteriors al modelatge glacial. 

Concretament, l’àmbit del projecte es situa en les vessants que 
davallen de la carena Puigmal (2.909 ms.n.m) – Puig Dòrria (2.547 
ms.n.m.) – Cim de Coma Morena (2.208 ms.n.m.). Hi dominen gresos i 
lutites paleozoics a la part nord de l’àmbit, i a la part central del torrent 
del Palós graves i sorres quaternàries. 

Geomorfològicament, les formes del relleu principals són vessants de 
muntanya amb desnivells superiors als 1.500 m. (1.325 ms.n.m. a la 
llera del torrent del Palós, fins els 2.547 ms.n.m. a la cinglera del Puig 
de Dòria). Aquests desnivells significatius recorren tota la carena que 
davalla des del cim del Puigmal (2.909 ms.n.m.) fins les vessants que 
davallen cap a la Cerdanya (Muntanya de Paborde, Serrat de les 
Llançanes, Serrat de Cuiràs,...).. 

       1 AUGMENT DEL RISC 
D’INESTABILITAT DE 
VESSANTS 

L’àmbit del projecte es troba 
situat en el fons de vall de la 
conca del torrent del Palós, sota 
la carena que connecta el Puig 
de Dòrria i el cim de Coma 
Morera. 

La instal·lació de les canonades 
que connecta les dues 
captacions fins la microestació 
hidroelèctrica, pot comportar la 
inestabilitat dels vessants 
generats. 

          2 EXTERNALITAT A L’OBRA, 
DERIVADA DE LA 
DESCOMPENSACIÓ DE TERRES 

Aquest impacte es resol amb la 
definició específica de la 
proposta, igualant el balanç de 
terres. 

          3 Afecció directa a elements 
d’interès geològic 

A l’àmbit no hi ha cap espai 
d’interès geològic. 

          4 Generació de risc 
d’inestabilitat de vessants per 
efecte de l’erosió hídrica 

S’executaran mesures efectives 
en la proposta, i en cap cas 
solucions estratègiques. 

          5 GENERACIÓ D’INESTABILITAT 
EN MARGES DE RIUS I 
TORRENTS 

La microcentral hidroelèctrica 
recull l’aigua de dues captacions 
situades en el torrent Llarg i del 
Cortalet, efluents del torrent del 
Palós. 

 EDAFOLOGIA L’afecció es produirà essencialment per l’ocupació permanent del sòl 
per la implantació del projecte a l’àmbit, i per tant en sòls forestals. 

Es poden produir ocupacions temporals, per a la localització 
d’instal·lacions auxiliars, o aplecs temporals de terres.  

No obstant, la destrucció potencial del sòl en aquests casos serà 
temporal, limitada a la durada de les obres, i si es garanteix una bona 
reposició i el control de l’erosió en les superfícies desestabilitzades, no 
ha de comportar efectes rellevants. 

       6 DESTRUCCIÓ DIRECTA DEL 
SÒL 

És proporcional a l’ocupació del 
sòl i a la tipologia de sòl afectat, 
i per tant susceptible de ser 
considerat en les diferents 
alternatives. 

          7 Destrucció directa del sòl en 
zones d’ocupació temporal 

És potencial durant la 
construcció. 

          8 Compactació del sòl És potencial durant la 
construcció. 

          9 Pèrdua de sòl per l’erosió 
hídrica 

L’erosió en vessants, es resol amb 
mesures efectives en la proposta, 
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sense generar en principi 
solucions estratègiques. 

          10 Acumulació de contaminants És potencial durant la construcció 
en primera instància.  

Durant l’explotació també té un 
caràcter potencial i es resol amb 
mesures de caràcter preventiu 

 CLIMATOLOGIA L’àmbit on s’implanta el nou projecte hidroelèctric es situa a la conca 
del torrent del Palós, en una zona sense emissions, donat que es troba 
allunyat dels nuclis de població i de les infraestructures principals de la 
Vall de Ribes. 

L’execució del projecte no modificarà ni incrementarà les emissions 
GEH. 

       11 Impactes per a canvis 
macroclimàtics 

No hi ha afeccions previsibles en la 
morfologia del terreny que pugui 
generar aquests efectes. 

          12 Impactes per a canvis 
microclimàtics 

No hi ha canvis substancials en les 
cobertes del sòl que puguin 
generar aquests efectes. 

          13 EFECTE HIVERNACLE No es preveu un increment 
d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 

 AIRE/ATMOSFERA No es preveu un volum de terres a mobilitzar significatiu durant la fase 
constructiva. L’orografia accidentada del terreny, la longitud 
significativa de les canonades des dels punts de captació fins la 
microcentral hidroelèctrica, implica la necessitat d’utilitzar maquinària 
per executar les rases de les canonades. 

Durant l’explotació no es preveu l’augment de sòlids en suspensió. 

       14 Augment de sòlids en suspensió Durant la fase de moviment de 
terres es preveu l’ús de 
maquinària per a l’excavació i 
terraplenat de les rases. 

          15 Augment d’immissió de 
contaminants 

La tipologia d’instal·lació no fa 
preveure un increment d’emissió 
de contaminants, ni en la fase 
constructiva ni en la fase 
d’explotació. 

 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA L’àmbit del projecte es situa a la unitat hidrogeològica Moixeró - Serra 
Cavallera. Malgrat tot les activitats previstes durant l’execució de les 
obres no fan preveure abocaments accidentals durant les obres. Per 
tant no són previsibles contaminacions difuses cap a les aigües 
subterrànies.  

       16 Alteració de fluxos d’aigües 
subterrànies 

No hi ha afeccions previsibles en la 
hidrologia subterrània que pugui 
generar aquests efectes. 

          17 Contaminació directa per 
vessaments d’olis, greixos i 
carburants, i altres 
contaminants en excavacions 
localitzades en l’aqüífer 

Les excavacions previstes són 
mínimes i es preveu no afectar 
l’aqüífer. 

  La possibilitat de contaminacions indirectes per arrossegament de 
materials cap al torrent on es situï la captació (on hi ha la recàrrega 
dels aqüífers), és molt limitada, donades les característiques del 
projecte. 

       18 Contaminació indirecta de 
l’aqüífer per la contaminació 
de les aigües de recàrrega 

Té un caràcter potencial tant 
durant la construcció com durant 
l’explotació, que s’ha de resoldre 
amb mesures de caràcter 
preventiu. 

          19 Contaminació de les aigües 
subterrànies 

La tipologia d’activitats no fa 
preveure la contaminació d’aigües 
subterrànies. 
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 HIDROLOGIA SUPERFICIAL El projecte contempla 2 punts de captació: en el torrent Llarg i en el 
torrent del Cortalet, tots dos efluents del torrent del Palós. El projecte 
preveu el manteniment del cabal ecològic del torrent de Palós. 

 

       20 ALTERACIÓ DE LES 
CONDICIONS DE DRENATGE 
PER CANVI DE LES 
CONDICIONS HIDROLÒGIQUES 
DE LA CONCA, I AFECCIÓ A 
CURSOS SUPERFICIALS 

El cabal màxim derivable per cada 
punt de captació per 
l’aprofitament hidroelèctric de la 
microcentral, provindrà dels 
torrents Llarg i del Cortalet 
(efluents del torrent de Palós). 

Aquestes captacions poden 
generar efectes ambientals en la 
hidrologia. 

          21 Contaminació per sòlids en 
suspensió 

El sòl desestabilitzat serà 
significatiu, i per tant hi ha la 
possibilitat de contaminació per 
sòlids en suspensió. 

          22 Contaminació de les aigües 
superficials 

Té un caràcter potencial tant 
durant la construcció com durant 
l’explotació, que s’ha de resoldre 
amb mesures de caràcter 
preventiu. 

 SOROLL Tot l’àmbit és un receptor sensible, en el seu conjunt, per la sensibilitat  
on s’allotja. Actualment els nivells de soroll a l’àmbit són molt baixos, 
donat que no hi ha instal·lacions ni infraestructures (significatives) que 
generin emissions de soroll. La font de soroll més propera és la carretera 
GIV-4016 amb una IMD2020 de 669 veh./dia i 5,3% de pesants. 

       23 Increment del soroll La tipologia d’instal·lació fa 
preveure que no hi haurà un 
increment significatiu dels nivells 
de soroll. 

 CONTAMINACIÓ LLUMINOSA El Mapa de la protecció envers la contaminació indica que l’àmbit 
d’estudi es classifica com zona E2 (sòl no urbanitzable fora d'un espai 
d’interès natural, d'una àrea de protecció especial o d'una àrea de la 
xarxa Natura 2000). 

En l’actualitat no hi ha fonts lumíniques a l’àmbit d’estudi, donat que 
queda desplaçat dels principals focus emissors de llum de les poblacions 
de Fornells de la Muntanya i Toses. 

       24 Impacte per contaminació 
lluminosa 

No hi ha una alteració de les 
condicions lumíniques a l’àmbit, 
donat que la microcentral 
hidroelèctrica no generarà un  
increment de la il·luminació. 

MEDI NATURAL VEGETACIÓ En l’àmbit on s’implanta la microcentral hidroelèctrica, està coberta 
per bosc mixt de freixes (Fraxinus excelsior), roureda de roure 
martinenc (Quercus pubescents) i pinedes de pi roig (Pinus sylvestris). 
A la part inferior de l’àmbit, en el límit amb la carretera GIV-4016 hi 
dominen els prats de dall. 

       25 PÈRDUA DE BIOMASSA 
VEGETAL 

L’afecció a la vegetació és 
proporcional a l’ocupació del sòl i 
a la tipologia de vegetació 
afectada, i per tant ser 
considerada a les diferents 
alternatives proposades. 

          26 Pèrdua de la capacitat 
regenerativa de la vegetació 

Es deriva d’una mala gestió de les 
terres vegetals. Per tant, té un 
caràcter potencial. 

          27 Degradació de les comunitats 
properes per desbordament de 
les accions constructives 

És potencial durant la construcció. 
El traçat de les canalitzacions 
recorren els marges del torrent 
Llarg, el torrent del Cortalet i del 
curs principal de la vall, el torrent 
del Palós. 
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          28 Impacte per augment del risc 
d’incendis 

La tipologia de vegetació existent 
a l’àmbit d’estudi indica que el 
risc d’incendi és baix. 

          29 Pèrdua de producció vegetal 
per augment de sòlids en 
suspensió en l’atmosfera, o per 
emissió de contaminants per la 
maquinària durant la 
construcció 

La tipologia de maquinària durant 
l’execució de les obres (rasadora i 
excavadora-aranya en el cim) fan 
preveure que no hi haurà afeccions  
en la pèrdua de producció vegetal. 

 FAUNA Les comunitats més característiques presents en l’àmbit d’estudi, 
descrites en l’apartat de vegetació, allotgen nombroses espècies de 
fauna i per tant susceptibles de veure’s afectades pel projecte: 

Aus: les espècies més sensibles que es poden trobar a l’àmbit d’estudi 
són: perdiu xerra, xoriguer comú, aligot comú, la becada, cuereta 
torrentera, la merla d’aigua. 

Mamífers: els mamífers probablement presents a la zona d'estudi són la 
llúdriga, rata d’aigua, almesquera, la mostela, marta, guineu, gat fer, 
senglar, isard, talpó dels prats i la llebre europea. Altres carnívors 
possiblement presents són el teixó, la fagina i l'esquirol. 

Rèptils: hi ha espècies molt interessants com el lluert o llangardaix verd 
occidental, la sargantana roquera, el perillós escurçó pirinenc i 
possiblement el vidriol. 

Amfibis: Les espècies de presència probable són el tritó pirinenc, la 
salamandra (Salamandra salamandra), el gripau comú i la granota roja. 

       30 DESTRUCCIÓ FÍSICA DELS 
HÀBITATS OCUPATS O 
EXPLOTATS PER LA FAUNA 

És proporcional a l’ocupació 

          31 Alteració de marges i risc 
d’afecció dels hàbitats de la 
fauna aquàtica a les 
proximitats de rius i torrents 

Es preveuen afeccions als marges 
de rius i torrents per les accions 
previsibles en el projecte. 
S’hauran de proposar mesures 
correctores per atenuar aquests 
efectes. 

          32 Alteració dels comportaments 
de la fauna per augment de 
soroll 

Prèviament a la fase constructiva 
es realitzarà una prospecció 
superficial per evitar l’afecció 
directa de la fauna. 

Els nivells de soroll durant la fase 
d’explotació es preveuen que 
siguin mot baixos. 

          33 Desaparició física dels animals 
durant l’execució de l’obra 

          34 EFECTE BARRERA Es poden produir afeccions per 
efecte barrera per la tipologia 
d’assut que s’implanti en els 
punts de captació, i per tant 
susceptible a ser considerat en 
les diferents alternatives. 

 ESPAIS NATURALS El projecte no afecta espais naturals protegits. L’àmbit és proper amb 
l’espai inclòs a Xarxa Natura 2000 de la Vall del riu Rigat. 

       35 EFECTES SOBRE ELS ESPAIS 
NATURALS 

Hi ha un espai natural inclòs a 
Xarxa Natura 2000 (vall del riu 
Rigat), susceptible de ser 
afectat, que es situa fora de 
l’àmbit d’estudi. 

 PAISATGE El paisatge actual de l’àmbit és el resultat de diferents processos 
morfogenètics que s’han donat al llarg de la seva història 
geomorfològica.  

       36 IMPACTES PER ALTERACIÓ DEL 
PAISATGE ACTUAL 

El traçat de les canonades 
d’aigua, la localització dels punts 
de captació i la caseta on 
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Es pot distingir diferents tipus de paisatge en funció dels processos que 
l’han generat (processos glacials, processos erosius fluvials post-
glacials) que juntament amb la vegetació subalpina/montana i la 
hidrologia (torrents), configuren un paisatge caracteritzat per vessants 
de muntanya i fons de vall, dominada pel riu Rigat. 

s’implantarà la microcentral, són 
elements a ser considerats en les 
diverses alternatives. 

          37 IMPACTES DERIVATS DE 
PETITES ESCALES 
D’OBSERVACIÓ O ALTERACIÓ 
DE PAISATGES SENSIBLES 

En el marge dret del torrent del 
Palós, hi ha un corriol que 
ressegueix la vall del torrent del 
Palós, des de la carretera GIV-
4016 fins a la unió dels torrents 
Llarg i del Cortalet. 

S’ha comprovat a partir de 
l’anàlisi de conques visuals la 
visibilitat del projecte des de la 
carretera GIV-4016. 

MEDI 
SÒCIOECONÒMIC I 

ORDENANMENT 
TERRITORIAL 

USOS DEL SÒL Tot l’àmbit d’estudi està inclòs en sòls de tipus forestal. Els usos del sòl 
predominants són zones forestals (93%) formades per freixenedes, 
pinedes de pi roig, rouredes de roure martinenc, matollars i prats i 
herbassars. El 7% restant correspon a conreus herbacis. 

 

       38 Impactes per ocupació 
permanent de terrenys 
agrícoles 

Els espais que es situen dins 
l’àmbit són únicament de tipus 
forestal. Per tant no es produeixen 
efectes. 

          39 Impacte per desestructuració 
d’unitats agrícoles de gestió 

          40 Impactes per l’ocupació 
transitòria dels terrenys 
agrícoles 

          41 Impactes per la 
desestructuració, tall o ruptura 
de les explotacions 

          42 Impacte sobre els factors del 
medi físic de suport 

 PLANEJAMENT TERRITORIAL I 
URBANÍSTIC 

L’àmbit s’inclou en una qualificació urbanística clau 22 (sòl forestal de 
valor), segons el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall 
de Ribes. Aquesta qualificació, integra la majoria del sòl no 
urbanitzable del municipi. Correspon a les vessants de muntanya que 
davallen fins els marges del riu Rigat. 

       43 Compatibilitat amb 
planejament vigent local 

L’àmbit del projecte es troba en 
sòl no urbanitzable d'especial 
protecció, compatible amb el 
planejament vigent). 

 SOCIOECONOMIA No es preveu un increment de la freqüentació en l’àmbit de la 
microcentral hidroelèctrica. 

       44 Millora de l’entorn i de les 
activitats 

La implantació de la microcentral 
hidroelèctrica possibilita la 
generació d’electricitat per als 
usos hotelers de la masia de Cal 
Palós. 

 INFRAESTRUCTURES I 
ELEMENTS DE L’ENTORN HUMÀ 

La infraestructura més significativa a l’àmbit del projecte és la 
carretera GIV-4016, situada al sud de l’àmbit del projecte, que 
connecta Ribes de Freser amb Planoles, Fornells de la Muntanya i Toses. 

       45 INTERSECCIÓ AMB 
INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 

Les alternatives d’implantació de 
les canonades que connecten les 
dues captacions amb la 
microcentral hidroelèctrica, 
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En el marge dret del torrent del Palós hi ha un corriol que connecta 
l’entrada a la vall del Palós, amb el punt d’unió entre els torrents del 
Palós i del Cortalet. 

traçades en els marges del corriol 
de la vall del Palós. 

          46 Interseccions amb 
comunicacions de l’àmbit rural 

Únicament hi ha el corriol que 
discorre per la vall del Palós. 

          47 Interseccions amb camins 
d’interès turístic 

No hi ha senders de gran 
recorregut, ni tampoc itineraris 
locals que connectin punts 
turístics de Toses. 

          48 Interseccions amb camins i 
itineraris de protecció especial 

No hi ha itineraris de protecció 
especial.  

PATRIMONI 
CULTURAL 

PATRIMONI Hi ha elements catalogats d’interès patrimonial de forma dispersa a 
l’àmbit, segons la consulta de cartes arqueològiques i bases de béns 
arquitectònics inventariats, als serveis d’inventari arqueològic i 
arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Els 
jaciments més propers  es situen en el marge oposat de la Noguera 
Pallaresa:  

• Cromlec quadrangular del Pla de Beret 

• Peira Hillola (des de Bronze  -1800 / -650 ) 

       49 AFECCIÓ DIRECTA A 
ELEMENTS PATRIMONIALS 

A les proximitats de l’àmbit no hi 
ha elements catalogats d’interès 
arqueològic, arquitectònic i 
paleontològic. 

          50 Afecció a elements 
patrimonials per ocupacions 
indirectes 

No hi ha elements catalogats 
d’interès arqueològic, 
arquitectònic i paleontològic. 
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4.3.2 Resum dels principals efectes ambientals potencials del projecte 

Els efectes ambientals que es relacionen en aquest apartat corresponen als que s’han definit com a 
estructurals, i que afecten a la configuració de la proposta, i per tant a la definició de les alternatives. 
Així, en el present apartat es fa una descripció detallada, en relació al projecte a portar a terme, 
introduint els elements de valoració per a la generació d’alternatives, per a cada un d’ells. 

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

1. Augment del risc d’inestabilitat de vessants 

El traçat de les canonades d’aigua des dels punts de captació fins la microcentral hidroelèctrica i la 
construcció i la posterior reposició dels camins d’accés als punts de captació pot generar nous vessants 
inestables. 

Ela materials geològics (graves, sorres i lutites), juntament amb l’amplada de la plataforma de les 
canonades (3,5 m.) per on s’instal·laran les conduccions d’aigua des de les captacions fins a la 
microcentral (DN 250), fan preveure que no hi hagi un increment significatiu de la inestabilitat de 
vessants. 

Es valorarà favorablement l’alternativa que generi vessants de menor alçada així com la inexistència 
de desmunts en terra o roca. 

2. Externalitat a l’obra, derivada de la descompensació de terres 

La construcció de la instal·lació de la microcentral hidroelèctrica per a la producció d’energia, 
comporta l’excavació d’un volum de terres significatiu, els quals s’utilitzaran com a material de 
reblert en la pròpia obra. Concretament, el material provinent de l’excavació de les rases, s’utilitzarà 
com a material de reblert de les rases per introduir-hi les canonades d’aigua, des dels punts de 
captació fins a la central. 

L’obertura de trams de camí d’accés als punts de captació també pot comportar la generació 
d’externalitats, que es compensaran en la restauració. 

Per les alternatives plantejades es valorarà positivament l’alternativa que tingui un balanç compensat 
de terres (entre l’excavació i el reblert), i que permeti la restauració morfològica del paisatge. 

4. Generació de risc d’inestabilitat de vessants per efecte de l’erosió hídrica 

Els traçats de les canonades d’aigua, juntament amb la reposició dels camins d’accés als punts de 
captació, poden generar talussos sensibles al risc d’erosió hídrica. L’alçada i la pendent dels talussos 
projectats seran aspectes que es valoraran per definir la millor alternativa, donat que es valorarà 
favorablement la poca alçada (1 m.) i la poca pendent dels talussos projectats (pendent < 2H:1V). 

També es valorarà favorablement aquella alternativa que permeti adaptar el traçat dels camins 
d’accés, a corriols existents a l’àmbit, com és el cas del corriol que ressegueix el torrent del Palós 
pel marge dret de la vall. 

5. Generació d’inestabilitat en marges de rius i torrents 

La construcció dels dos traçats de canonada d’aigua des dels punts de captació fins la microcentral, 
i l’obertura de camins d’accés en el fons de vall del torrent del Palós i dels seus dos efluents (torrent 
Llarg i el del Cortalet) pot comportar la inestabilitat dels marges d’aquests cursos fluvials. 

S’avaluarà favorablement l’alternativa que generi una menor afecció als cursos fluvials, amb la 
generació d’inestabilitat de vessants. 

EDAFOLOGIA 

6. Destrucció directa del sòl 

La construcció dels traçats de les conduccions d’aigua des dels punts de captació fins la microcentral, 
els camins d’accés a les captacions i la construcció de la caseta de la microcentral (on s’hi ubica la 
turbina, el generador elèctric i la vàlvula de regulació), defineixen l’ocupació total del projecte i els 
seus efectes ambientals. 

No es preveu una alteració significativa del sòl, donat que els traçats de les canonades són lineals i 
localitzats (en les canonades de sortida de les captacions i de la galeria de càrrega), i en la caseta de 
la minicentral localitzada en els plans dels Casalots, a la part baixa de la conca. 

La valoració de les alternatives serà proporcional a l’ocupació final, i a la tipologia de sòl afectat. 

CLIMATOLOGIA 

13. Efecte hivernacle 

Els principals gasos d’efecte hivernacle són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid nitrós 
(NO2), l’ozó i els gasos CFC (clorofluorocarburs). 

L’objecte del projecte constructiu de la microcentral hidroelèctrica és dotar d’energia la finca Cal 
Palós per a ús hoteler de forma totalment sostenible, aprofitant el cabal d’aigua i la diferència de 
cota dels torrents Llarg i del Cortalet. 

Aquesta actuació és coherent amb les mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les 
energies renovables impulsades pel decret llei 16/2019, de 26 de novembre, permetent una reducció 
significativa de les emissions de CO2 amb la implantació de la central hidroelèctrica.  

AIRE/ATMOSFERA 

14. Augment de sòlids en suspensió 

El volum de terres mobilitzat durant les fases d’excavació i de reblert dels materials, fa preveure que 
durant la fase de construcció hi hagi un increment de sòlids en suspensió. Per aquest motiu es valorarà 
favorablement l’alternativa que generi un volum de terres d’excavació menor i que el balanç de terres 
sigui més compensat.  

Durant la fase d’explotació aquest increment de sòlids en suspensió serà inexistent. 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

20. Alteració de les condicions de drenatge per canvi de les condicions hidrològiques de la conca, i afecció a cursos superficials 

L’àmbit on es projecta la implantació de la microcentral hidroelèctrica es situa  a la capçalera del 
riu Rigat que és efluent del riu Freser. Per la conca del riu Rigat hi davallen diversos torrents: del 
Palós, Fontfreda, de la Creu de San Vicenç, de Vinyals, Vernedes, Cortaló,... 

La major part d’aquests rius tenen un cabal constant durant l’estació del desglaç, entre finals 
d’hivern, primavera i fins ben entrat l’estiu. Durant l’estiu aquests torrents recullen les aigües de les 
tempestes d’estiu, i a partir de la tardor dels fronts atlàntics que comencen a creuar el Pirineu i 
tenen en aquesta àrea una de les zones de major precipitació. 

El projecte de la microcentral elèctrica preveu el retorn del cabal d’aigua al torrent del Palós. Per 
aquest motiu no es preveu que s’afecti a les condicions de drenatge de l’àrea, ni que tinguin uns 
efectes significatius en les condicions hidrològiques de les conques del riu Freser. Es valorarà de forma 
més òptima, aquella alterativa que tingui una menor afecció als cursos superficials. 



VEGETACIÓ 

25. Pèrdua de biomassa vegetal 

La implantació de la instal·lació hidroelèctrica comporta una ocupació total (punts de captació, 
canonada de connexió entre les captacions, trams nous de camins d’accés i la caseta de la 
microcentral). Per aquest motiu seran necessàries tales i esbrossades, que impliquen una pèrdua de 
biomassa vegetal. Aquesta serà proporcional a les ocupacions generades per cada alternativa 
plantejada.  

La millor alternativa serà la que limita les afeccions, en general reduint les ocupacions i evitant 
aquelles formacions forestals (freixenedes, rouredes de roure martinenc i boscos de pi roig) més 
estables i de major interès. 

En tot cas, s’avaluarà quina tipologia de vegetació presenta un major valor, amb l’objectiu de 
conservar-la. 

També s’han de preveure àmbits per a les instal·lacions auxiliars: 

• Abassegaments de materials 

• Altres instal·lacions pel personal adscrit a l’obra i pel manteniment de la maquinària. 

En tot cas, en totes les alternatives plantejades, es preveu ubicar la zona d’instal·lacions auxiliars en 
els prats situats a l’entrada de la vall del Palós, d’accés des de la carretera GIV-4016, evitant noves 
ocupacions sobre terrenys forestals en l’àmbit de la nova instal·lació. 

FAUNA 

30. Destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna 

Tot l’àmbit té una especial importància per a la fauna. 

La destrucció directa d’hàbitats, afectarà la fauna associada, i en especial aquelles espècies més 
vulnerables, i en els períodes més sensibles. Per tant, aquests efectes també dependran de l’època 
de l’any en què s’iniciïn les obres. 

La millor alternativa serà aquella que redueixi l’afecció a aquests espais, ja sigui de forma directa 
per l’ocupació de la instal·lació, com indirecta pels seus accessos. 

34. Efecte barrera 

La instal·lació hidroelèctrica no comporta un efecte barrera, malgrat la longitud de les canonades de 
connexió entre els punts de captació i la microcentral, donat que és soterrada. Sí que la tipologia 
d’assut en els punts de captació pot tenir un “efecte trampa” per la fauna aquàtica de la zona. 

La millor alternativa serà aquella que tingui una solució constructiva per evitar l’efecte trampa dels 
punts de captació, projectant rampes de sortida des de l’assut. 

ESPAIS NATURALS 

35. Efectes sobre els espais naturals 

L’àmbit es situa fora de qualsevol espai protegit. És destacable que al sud de l’àmbit hi ha l’espai 
inclòs a Xarxa Natura 2000, la Vall del riu Rigat (ES5120028). Es valorarà favorablement l’alternativa 
que tingui uns efectes menors (directes i indirectes) a l’espai protegit. 

PAISATGE 

36. Impactes per alteració del paisatge actual 

El projecte de la microcentral hidroelèctrica comporta un canvi en el paisatge actual, per la 
implantació de la instal·lació. Concretament la caseta de la microcentral (on s’ubicarà la vàlvula de 
regulació, la turbina i el generador elèctric), s’implantarà a la cota 1.300 ms.n.m., en el punt 
d’entrada a la vall del torrent de Palós, en els plans dels Casalots. L’accés en aquest àmbit es 
realitzarà des de la corba de la carretera GIV-4016. 

Es valorarà de manera positiva l’alternativa que millor s’adapti a l’orografia existent, i que aporti 
mesures d’integració paisatgística. 

37. Impactes derivats de petites escales d’observació o alteració de paisatges sensibles 

Es preveuen efectes sobre el paisatge, derivats de les petites escales d’observació, concretament des 
de la carretera GIV-4016, que connecta les poblacions de la Vall del riu Rigat (Ribes de Freser, 
Planoles, Fornells de la Muntanya i Toses). 

Per tal d’avaluar els seus efectes, s’analitzarà la conca visual des de la carretera GIV-4016, des d’on 
s’implantarà les accessos a l’àmbit, i on es localitzarà la caseta de la microcentral hidroelèctrica. 

L’alternativa que realitzi una millor proposta d’integració de la caseta de la microcentral és la que 
es valorarà més favorablement. 

INFRAESTRUCTURES I ELEMENTS DE L’ENTORN HUMÀ 

45. Intersecció amb infraestructures viàries 

L’accés a l’àmbit de la minicentral es realitzarà des de la corba de la carretera GIV-4016, a l’alçada 
del creuament amb el torrent del Palós. 

El corriol que transcorre pel fons de vall del torrent del Palós s’utilitzarà per donar accés als punts 
de captació i els traçats de les canonades. 

Es valorarà favorablement l’alternativa que tingui una menor afecció a les infraestructures viàries 
(carreteres, pistes i senders). 

PATRIMONI 

49. Afecció directa a elements patrimonials 

A les proximitats de l’àmbit no hi ha elements patrimonials. No es preveu que en cap de les 
alternatives formulades s’afecti directament a cap bé patrimonial inclosos en l’inventari arqueològic 
i arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, així com de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental.  
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5.  ALTERNATIVES 

5.1 FORMULACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

S’han plantejat dues alternatives de traçat per les conduccions que connecten les dues captacions 
(situades en el torrent Llarg i del Cortalet) amb la caseta de la microcentral hidroelèctrica, situada 
a la part inferior de la conca del torrent de Palós.  

Es projecten dues captacions situades a la cota 1.413 ms.n.m., en les lleres del torrent Llarg i del 
Cortalet. Les dues canonades es connecten a la cota 1.383 ms.n.m. (connexió en “Y”) amb una 
entrada per a cadascuna de les canonades que provenen de les captacions i per una sortida que va 
cap a la minicentral. 

Les dues alternatives difereixen pel traçat per on discorren les canonades, amb una major o menor 
sensibilitat (principalment per la presència d’HICs i pendents). 

Cal valorar que els principals efectes ambientals, en relació a la implantació de la microcentral 
hidroelèctrica, es deriven de la construcció del traçat de les conduccions i dels moviments de terra 
que es generen per l’execució de la rasa on s’hi instal·laran de les canonades que connecten les 
captacions amb la caseta de la central. 

5.1.1 Alternativa 1. Traçat de la canonada pel marge dret del torrent del Palós 

Aquesta alternativa es situa al marge dret de la conca del torrent del Palós (sentit sud). S’implanta 
la microcentral a la cota 1.300 ms.n.m., en els plans dels Casalots, al marge dret del torrent (pk 
0+000). L’accés a la caseta de la microcentral es realitza des del revolt de la carretera GIV-4016. Des 
de la caseta de la microcentral, el traçat de la canonada es dirigeix en sentit NW per sota de l’àmbit 
dels “camps de Güell”, i la línia de ferrocarril Barcelona-Puigcerdà (pk 0+325).  

Des de la cota 1.330 ms.n.m., el traçat de la canonada es dirigeix en sentit NE fins a la cota 1.360 
ms.n.m., on el traçat entra a la subconca del torrent Llarg (pk 0+575). A la cota 1.383 ms.n.m. hi ha 
la unió (en Y) amb la canonada que prové de la captació del torrent del Cortalet (pk 0+733). Resseguint 
el marge dret del torrent Llarg, en una vall més tancada, la canonada arriba al punt de captació a la 
cota 1.413 ms.n.m. (pk 0+886). 

Les característiques geomètriques del traçat són: 

• Longitud total de canonada: 1.132,3 m. 

• Ocupació de la plataforma del camí d’accés: 4.129,80 m2. 

• Balanç de terres: - 2.919,4 m3. 

 Desmunt (m3): 6.989,5 m3. 

 Terraplè (m3): 9.908,9 m3. 

 

 
Alternativa 1. Traçat pel marge dret del torrent del Palós 

5.1.2 Alternativa 2. Traçat de la canonada pel marge esquerre del torrent del Palós 

La caseta de la microcentral es situa ala cota 1.300 ms.n.m., en els plans dels Casalots, en el marge 
esquerre del torrent (pk 0+000). El traçat d’aquesta alternativa recorre el marge esquerre del torrent 
del Palós, resseguint una pista existent que s’inicia al revolt de la carretera GIV-4016. Aquest corriol 
arriba a la cota 1.345 ms.n.m., en el punt de connexió entre els dos torrents (Llarg i del Cortalet), 
en el pk 0+550. 

Aigües amunt del torrent del Cortalet, a la cota 1.365 ms.n.m., el traçat de la canonada pren el sentit 
NW, entrant a la conca del torrent Llarg, situant-se per sota de la carena que divideix les conques del 
torrent Llarg i del Cortalet (pk 0+620). Resseguint el marge esquerre del torrent Llarg, a la cota 1.383 
ms.n.m. hi ha el punt d’unió amb la canonada que prové del punt de captació del torrent del Cortalet. 
Resseguint el marge esquerre del torrent Llarg aigües amunt, s’arriba a la cota 1.413 ms.n.m. on hi 
ha la captació d’aquest torrent (pk 965.6). 

CASETA MICROCENTRAL

CAPTACIÓ 1 (TORRENT LLARG)

CAPTACIÓ 2 (TORRENT DEL CORTALET)

GIV-4016

N-260

0+000

0+325

0+575

0+733

0+866

LÍNIA FFCC



Les característiques geomètriques del traçat són: 

• Longitud total de canonada: 1.231,3 m. 

• Ocupació de la plataforma del camí d’accés: 4.373,5 m2. 

• Balanç de terres: + 679,1 m3 

 Desmunt (m3): 8.266,6 m3. 

 Terraplè (m3): 7.587,5 m3. 
 

 
Alternativa 2. Traçat de la canonada pel marge esquerre del torrent del Palós 

5.2 VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

La valoració de les alternatives es fa en base a: 

• Sensibilitat ambiental de l’àmbit. 

• Potencials efectes ambientals. 

• Respecte a l’oportunitat. 

5.2.1 Sensibilitat ambiental de l'àmbit 

En l’apartat de sensibilitat ambiental s’ha caracteritzat el territori que ha d’acollir microcentral per 
a la producció d’energia hidroelèctrica. En aquest zona, els àmbits de major sensibilitat responen a: 

• Des del punt de vista del medi físic, els marges i la llera dels torrents propers: el curs fluvial 
principal (torrent del Palós) i els seus efluents (torrent Llarg i del Cortalet). 

A les vessants de muntanya que davallen de les “Muntanyes de Palós” i de la Muntanya de 
“Meians”, on hi ha pendents que es situen entre el 50% i el 75%. 

La conca del torrent de Palós es situa a la unitat hidrogeològica de la Conca Alta del Ter i el 
Freser. 

• En relació al medi natural és destacable la presència d’hàbitats d’interès comunitari: rius de tipus 
alpí amb bosquines de muntanya (codi 3240, no prioritari), prats de dall de terra baixa i de 
muntanya mitjana (codi 6510, no prioritari) i balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, 
d'indrets secs, sovint solells, de l'estatge montà (codi: 5120). 

Al sud de l’àmbit, però fora de l’àmbit del projecte, el torrent del Palós aboca les aigües al riu 
Rigat, que constitueix un espai protegit inclòs a Xarxa Natura 2000: Vall del Rigat (ES5120028). 

És destacable la possible presència de fauna vinculada en el sistema aquàtic de rius de muntanya: 
Galemys pyrenaicus), tritó pirinenc (Calotriton asper), la llúdriga (Lutra lutra) i possiblement la 
rata d’aigua (Arvicola sapidus). 

• És destacable la presència d’un corriol que recorre el marge esquerre del torrent del Palós, des 
de la carretera GIV-4016 fins a la connexió entre els dos efluents (torrent Llarg i torrent del 
Cortalet). Fora de l’àmbit del projecte, i dins els límits de la conca del torrent del Palós, hi ha la 
carretera N-250, que comunica Ribes de Freser amb la Collada de Toses. Al sud de l’àmbit hi ha 
la carretera comarcal GIV-4016 que connecta els pobles de la Vall del riu Rigat (Ribes de Freser, 
Planoles, Fornells de la Muntanya i Toses) i és el punt d’entrada ala vall del torrent del Palós. 

En aquest context i des del punt de vista quantitatiu, l’alternativa 1 es situa en una zona de 
sensibilitat molt alta, interceptant una superfície significativament superior que la que es correspon 
a l’alternativa 2 (principalment per la presència d’HICs), és a dir 2.468,0 m2 de alternativa 1 per 
1.320,0 m2 de l’alternativa 2. Per aquest motiu es valora més favorablement l’alternativa 2. 

 

SENSIBILITAT ALTERNATIVA 1 

Nivell Superfície (ha) (%) 

Baixa   

Moderada   

Alta 1.656,0 40,2 

Molt Alta 2.468,0 59,8 

 

SENSIBILITAT ALTERNATIVA 2 

Nivell Superfície (ha) (%) 

Baixa   

CASETA MICROCENTRAL

CAPTACIÓ 1 (TORRENT LLARG)

CAPTACIÓ 2 (TORRENT DEL CORTALET)

GIV-4016

N-260

LÍNIA FFCC

0+000

0+550

0+965
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SENSIBILITAT ALTERNATIVA 2 

Nivell Superfície (ha) (%) 

Moderada   

Alta 3.056,0 69,8 

Molt Alta 1.320,0 30,2 

 

Les dues alternatives afecten hàbitats d’interès comunitari (no prioritaris). L’alternativa 2 té una 
superfície significativament menor d’ocupació d’hàbitats d’interès comunitari que la 1: 

• L’alternativa 1, ocupa 2.454,4 m2 d’hàbitats d’interès comunitari, els quals representen un 59,4% 
de la superfície total de l’alternativa 1: 

 

ALTERNATIVA 1. HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Codi Hàbitat Superfície (m2) (%) 

3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 428,6 17,5 

5120 Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint 
solells, de l'estatge montà (codi: 5120) 

523,4 21,3 

6510 Prats de dall de terra baixa i de muntanya mitjana (codi 6510, no prioritari) 1.502,3 61,2 

Total  2.454,4 100,0 

 

• L’alternativa 2, ocupa 1.334,3 m2 d’hàbitats d’interès comunitari, els quals representen un 30,5 
% de la superfície total de l’alternativa 2: 

 

ALTERNATIVA 2. HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Codi Hàbitat Superfície (m2) (%) 

3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 223,0 16,7 

5120 Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint 
solells, de l'estatge montà (codi: 5120) 

507,0 38,0 

6510 Prats de dall de terra baixa i de muntanya mitjana (codi 6510, no prioritari) 604,2 45,3 

Total  1.334,3 100,0 

 

5.2.2 Potencials efectes ambientals 

Tal com s’ha exposat, la valoració de les alternatives es fa en base dels principals efectes ambientals 
potencials relacionats. D’aquests n’hi ha que estan en funció de la ocupació de la instal·lació, que 
queden reflectits en el plànol de sensibilitat ambiental, i d’altres que es centren en aspectes 
qualitatius, especialment en el paisatge. 

En la següent taula, en base als efectes ambientals potencials, es mostra la millor o pitjor valoració 
ambiental de cada una de les alternatives. 

Cap dels efectes ambientals que s’exposen generen situacions excloents i per tant, les dues 
alternatives plantejades, (alternativa 1 i alternativa 2) són tècnicament viables. 

En relació a l’alternativa 0 (mantenir l’estat actual) no es contempla, donat que en l’actualitat no hi 
ha cap instal·lació que pugui dotar d’electricitat al mas de Palós, per poder desenvolupar l’activitat 
d’hotelera que pugui ser comparable amb les alternatives proposades.  

En la següent taula, i en relació als efectes ambientals potencials, es fa una valoració comparativa 
de les alternatives plantejades (l’alternativa 1 i 2), incorporant els criteris de valoració pels quals es 
considera que una alternativa és millor que una altra. 
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DISCUSSIÓ D’ALTERNATIVES. RELACIÓ D’IMPACTES MÉS SIGNIFICATIUS 

Efectes ambientals potencials Grau d’afectació Criteris de valoració 

 Alt. 1 Alt. 2  

1. Augment del risc d’inestabilitat de vessants y y L’orografia del terreny en els dos traçats de les alternatives és semblant. Ambdues alternatives es situen ens contraforts de les vessants de la “Muntanya de Palós” i de la 
“Muntanya de Meians”. 

Els traçats d’ambdues alteratives és semblant. Difereixen en el marge del torrent del Palós per on es projecta el traçat de la canonada. L’alternativa 1 recorre el marge 
dret i l’alternativa 2 pel marge esquerre (sentit descendent). La longitud de la canonada de l’alternativa 1 (1.132,3 ml) és sensiblement menor a la de l’alternativa 2 
(1.231,3 ml). L’ocupació de l’alternativa 2 (4.373,5 m2) és per tant, sensiblement superior a la de l’alternativa 1 (4.129,8 m2). 

Els dos traçats de canonada de les dues alternatives s’han projectat amb pendents màximes de 2H:1V, que possibilita la minimització del risc d’inestabilitat de vessant. 

2. Externalitat a l’obra, derivada de la descompensació de terres y y La construcció de la microcentral hidroelèctrica genera un moviment de terres significatiu, donat que s’executen camins d’accés en els traçats de la canalització, en els 
punts de captació i la pròpia excavació de la rasa per on s’instal·larà la canonada d’aigua. L’alternativa 1 discorre per una vessant més pronunciada que el traçat de 
l’alternativa 2. Per aquest motiu, en l’alternativa 1 hi ha unes necessitats de terres superiors, amb uns préstecs de terres de 2.919,4 m3. Per contra l’alternativa 2 té 
679,1 m3 d’excedents de terres. 

Definint la descompensació de terres per a cadascuna de les alternatives, és més favorable a nivell quantitatiu l’alternativa 2 que la 1, donat que els excedents són menors 
i no hi ha necessitats d’aportació de terres externes a l’obra. Tenint en compte però, que uns dels efectes potencials principals és l’afecció en el paisatge (vall del Palós), 
els excedents de terres es destinaran com a material de reblert per restaurar morfològicament el traçat de la canonada (i dels camins d’accés). Les mesures de restauració 
morfològica aniran dirigides a “desdibuixar “ la geometria regular que pot tenir la plataforma del traçat de les canonades (i de la rasa) i els talussos generats. 

Les necessitats de terres externes a l’obra que comporta el traçat de l’alternativa 1 es valora desfavorablement respecte l’alternativa 1 que és excedentària, i de menor 
cubicatge. 

Els excedents de terres per l’alternativa 2 es destinaran en la seva totalitat en la restauració morfològica del traçat de la canonada i de la caseta de la microcrocentral, 
per aquest motiu es valora favorablement l’alternativa 2 respecte la 1. 

5. Generació d’inestabilitat en marges de rius i torrents y y Els efectes en els marges dels cursos fluvials que es poden produir en la implantació del traçat de la canonada de la microcentral hidroelèctrica poden ser deguts per 
l’afecció directe als marges del torrents, o bé per l’alteració dels marges en el traçat de les canonades i camins d’accés, i en els punts d’implantació de les captacions 
que recullin les aigües del torrent i les condueixi a la caseta de la microcentral. El traçat de l’alternativa 1 pot generar inestabilitat en els marges del torrent Llarg (efluent 
del torrent del Palós), i en el propi torrent del Palós. L’alternativa 2 pot generar inestabilitat del torrent del Cortalet i en el tram final del torrent del Palós. 

Els marges del torrent del Palós (en el seu flanc dret) i el seu efluent (el torrent Llarg), en l’alternativa 1, tenen pendents superiors que els marges del flanc esquerre del 
torrent. Per aquest motiu es valora favorablement l’alternativa 2 respecte la 1 per la menor afecció als marges dels torrents. 

6. Destrucció directa del sòl y y Depèn de l’ocupació. Les dues alternatives generen superfícies d’ocupació significatives. Malgrat la terra vegetal es decapi, i posteriorment s’utilitzi per la restauració, 
l’afecció sobre els sòls és certa. 

Quantitativament no hi ha diferències significatives, quant a la ocupació, concretament l’alternativa 1 té una superfície d’ocupació sensiblement a l’alternativa 2: 0,41 
ha (alternativa 1) respecte 0,44 ha de l’alternativa 2. Per tant, l’alternativa 1 és més favorable. 

13. Efecte hivernacle y y Els traçats de les canonades d’aigua de les dues alternatives, doten la microcentral hidroelèctrica d’energia potencial, produïda des dels punts de captació (situades a la 
cota 1.413 ms.n.m.) fins a la cota de la caseta de la central (situada a la cota 1.300 ms.n.m.) per a la producció d’energia elèctrica. Donat que l’objectiu d’ambdues 
alternatives és dotar d’energia la finca Cal Palós per a ús hoteler de forma totalment sostenible, aprofitant el mateix salt d’aigua es valoren de forma idèntica. 

20. Alteració de les condicions de drenatge per canvi de les condicions 
hidrològiques de la conca, i afecció a cursos superficials (quantitat) 

y y Les dues alternatives es situen en la conca del torrent del Palós, concretament en els seus dos efluents (torrent Llarg i torrent del Cortalet). La superfície d’ocupació dels 
traçats de les canonades són poc significatives respecte la superfície total de la conca. Concretament l’alternativa 2 és sensiblement superior a l’alternativa1 (0,44 ha 
respecte les 0,41 ha de l’alternativa 1). En ambdues alternatives es garanteixen els mateixos cabals de manteniment definits en l’expedient de l’ACA 
(ACA_2020_EXP_ACA002CONC_00000136 del 28 de maig de 2020), basat en el Pla sectorial de l’any 2006 

25. Pèrdua de biomassa vegetal (qualitat) y y Fa referència a la superfície a desbrossar. En termes d’ocupació és més favorable l’alternativa 1 (0,41 ha) que la 2 (0,44 ha), donat que la superfície és sensiblement 
menor. Un 80,2% de la superfície ocupada per a l’alternativa 1 es troba coberta per superfície arbrada (freixeneda, pi roig, roureda de roure martinenc i matollar). Per 
contra l’alternativa 2 la superfície forestal és sensiblement superior, en un 84,2%. 

Quantitativament, la pèrdua de biomassa vegetal és poc significativa entre les dues alternatives. 

30. Destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna y y La totalitat de l’àmbit es situa en una zona potencialment sensible per a la fauna, tant per les aus com pels mamífers. La destrucció dels hàbitats vindrà condicionada per 
la superfície d’afecció. Per aquest motiu es considera que l’alternativa que tingui una menor superfície d’ocupació permanent serà més favorable. Donat que l’ocupació 
permanent de les dues alternatives és la mateixa (tipologia de captació i caseta de la central hidroelèctrica), es valoren de forma idèntica les dues alternatives. 

34. Efecte barrera y y Al sud del límit del projecte i fora de l’àmbit hi ha el corredor biològic de la vall del Riu Rigart (ES5120028). Per altra banda els torrents que hi desguassen actuen com a 
corredors biològics de caire local (torrent del Palós, i els seus efluents, el torrent Llarg i del Cortalet). Aquests cursos fluvials i desguassos són sensibles als  petits vertebrats 
com rèptils i amfibis. 

Les zones d’implantació de cadascuna de les alternatives es troben allunyades de l’espai de XN2000 de la vall del riu Rigart. L’efecte barrera que puguin tenir les captacions 
d’aigua (en el torrent del Palós i del Cortalet) és el mateix per ambdues alternatives. 

35. Efectes sobre els espai naturals y y En l’àmbit d’estudi no hi ha cap espai natural protegit, malgrat es troba proper a l’espai protegit de la vall del Riu Rigart (ES5120028). No es preveu que hi hagin efectes 
ambientals, donat que la ubicació de les dues alternatives es situen fora d’aquest espai natural. No hi ha diferències entre es dues alternatives i es valoren de forma 
idèntica. 



DISCUSSIÓ D’ALTERNATIVES. RELACIÓ D’IMPACTES MÉS SIGNIFICATIUS 

Efectes ambientals potencials Grau d’afectació Criteris de valoració 

 Alt. 1 Alt. 2  

36. Impactes per alteració del paisatge actual y y Pe altra banda, des d’un punt de vista qualitatiu les dues alternatives presenten els punts d’implantació dels punts de captació iguals, traçats de la canonada d’aigua  i 
ubicació de la caseta de la microcentral molt semblants. Les longituds de les canonades i els accessos (1.132,3 ml de l’alternativa 1 i 1.231,3 ml. de l’alternativa 2), 
l’ocupació (0,41 ha per l’alternativa 1 i 0,44 ha per la 2) i la localització de la caseta de la microcentral són molt semblants.  

En ambdós casos, i des d’una escala del conjunt de la vall els efectes seran similars. 

37. Impactes derivats de petites escales d’observació o alteració de 
paisatges sensibles 

y y Ambdues propostes comporten un increment de la intrusió en el paisatge, malgrat que hi ha la carreta GIV-4016, la línia de FFCC Barcelona – Puigcerdà, que es situen a 
l’inici de la vall del torrent del Palós. És destacable el corriol que recorre el marge dret del torrent del Palós (en sentit nord) i un tancat pel bestiar a l’inici de la vall. 

Les dues alternatives són visibles des de les infraestructures properes a l’àmbit del projecte, donat que les dues situen la caseta de la minicentral al fons de la vall i els 
traçats de les canonades es situen en els marges de la vall. 

D’aquesta manera es valoren de forma idèntica ambdues alternatives. 

45. Intersecció amb infraestructures viàries y y El traçat de la canonada de l’alternativa 2, recorre en el seu tram inicial, un corriol que connecta la corba de la carretera GIV-4016 amb el punt d’unió dels dos torrents 
(Llarg i del Cortalet). Aquest corriol es preveu mantenir després de l’execució de les obres. La canonada de l’alternativa 1 no intercepta cap corriol. Donat que es preveu 
el manteniment del traçat existent del corriol de l’alternativa 2, es valoren de forma idèntica les dues alternatives. 

49. Afecció directa a elements patrimonials y y Els àmbits d’implantació de les dues alternatives es situen fora de les ubicacions dels elements catalogats. Per aquest motiu les dues alternatives es valoren de forma 
idèntica. 

VALORACIONS RELATIVES:  

y, NEGATIVA| y, MODERADA| y, NEUTRE O POSITIVA 
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Tal com s’ha exposat hi ha aspectes qualitatius que no es poden valorar en relació al plànol de 
sensibilitat que valora fonamentalment l’ocupació del traçat del projecte. Aquest és el cas del 
paisatge, en el qual s’ha realitzat una proposta d’integració paisatgística de la caseta de la 
microcentral situada a l’entrada de la vall del Palós. 

Quant al paisatge, es valora favorablement l’alternativa 2, donat que la localització de la caseta 
permet una millor integració en el paisatge que l’alternativa 1, introduint parcialment, l’edificació a 
la vessant de muntanya. 

5.2.3 Justificació de l’alternativa escollida 

La valoració de les alternatives s’ha portat a terme en base als següents criteris: 

• En relació a la sensibilitat ambiental de l’àmbit, valorant ocupació i qualitat de les zones 
travessades. 

• Respecte els principals efectes ambientals potencials, que s’han relacionat inicialment com a més 
significatius. 

Respecte a la sensibilitat de l’àmbit, malgrat l’avaluació global és molt similar, l’alternativa 1 afecta 
a una major superfície d’espais de sensibilitat molt alta, principalment hàbitats d’interès comunitari 
(no prioritaris), lligats als cursos fluvials de muntanya (rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya), 
formacions arbustives de bàlec (Genista balansae) i prats de dall.  

En relació a les externalitats l’alternativa 1 comporta unes majors necessitats de material de préstec 
que l’alternativa 2, que ofereix un balanç més compensat. 

Quant als efectes ambientals  més significatius, la valoració global també és similar, tot i que presenta 
una lleugera millor valoració l’alternativa 2. 

 

RESUM. RELACIÓ D’IMPACTES MÉS SIGNIFICATIUS 

Efectes ambientals potencials Grau d’afectació 

 Alt. 1 Alt. 2 

1. Augment del risc d’inestabilitat de vessants y y 

2. Externalitat a l’obra, derivada de la descompensació de terres y y 

5. Generació d’inestabilitat en marges de rius i torrents y y 

6. Destrucció directa del sòl y y 

13. Efecte hivernacle y y 

20. Alteració de les condicions de drenatge per canvi de les condicions 
hidrològiques de la conca, i afecció a cursos superficials (quantitat) 

y y 

25. Pèrdua de biomassa vegetal (qualitat) y y 

30. Destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna y y 

34. Efecte barrera y y 

35. Efectes sobre els espai naturals y y 

36. Impactes per alteració del paisatge actual y y 

37. Impactes derivats de petites escales d’observació o alteració de paisatges 
sensibles 

y y 

45. Intersecció amb infraestructures viàries y y 

RESUM. RELACIÓ D’IMPACTES MÉS SIGNIFICATIUS 

Efectes ambientals potencials Grau d’afectació 

 Alt. 1 Alt. 2 

49. Afecció directa a elements patrimonials y y 

   

NEGATIVA y) 1 0 

MODERADA 9 9 

NEUTRE o POSITIVA 4 5 

5.3 PROPOSTA 

L’objectiu del projecte és la construcció d’una minicentral hidroelèctrica (< 100 kW), que capta 
l’aigua de dos torrents (torrent Llarg i del Cortalet), i a través d’una canonada d’aigua connecta amb 
una turbina (situada a la caseta de la minicentral) per generar electricitat que abasteixi el mas del 
Palós. Posteriorment es retornarà l’aigua al torrent del Palós aigües avall. 

5.3.1 Elements de la microcentral 

La microcentral hidroelèctrica consta de: 

• Captació 1 (situada a la cota 1.413 ms.n.m.). Es situa a una distància de 130 m., de la connexió 
amb la Y, i es connecta amb una canonada de DN=250 mm. 

• Captació 2 situada a la cota 1.413 ms.n.m.). Es situa a una distància de 260 m., de la connexió 
amb la Y, i es connecta amb una canonada de DN=250 mm. 

• Punt de connexió dels dos ramals (Y). Es situa a la cota 1.383 ms.n.m., la qual connecta amb la 
caseta de la microcentral amb una canonada de DN=315 mm. 

• Caseta de la microcentral, situada a la vall del riu del Palós a la cota 1.300 ms.n.m., és on s’ubica 
la vàlvula de regulació, la bobina i el generador. 

5.3.2 Dimensionat de la microcentral 

El cabal de disseny de la central hidroelèctrica s’ha definit a partir de la hidrologia dels dos torrents: 

CABAL ESTACIONAL 

El cabal estacional s’ha definit a partir d’estacions d’aforament de la conca del riu Segre i de la conca 
del riu Ter (Isòvol i Ripoll), a partir de les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El cabal 
disponible anual es situa entre els 45 l/s (mes de setembre) a 216 l/s (mes d’octubre). 



CABAL DE MANTENIMENT ECOLÒGIC CONSIDERAT 

Els cabals de manteniment que es consideren, són els que s’han definit en l’expedient de l’ACA 
(ACA_2020_EXP_ACA002CONC_00000136 del 28 de maig de 2020), basat en el Pla sectorial de l’any 
2006: 

 

RÈGIM DE CABALS DE MANTENIMENT A RESPECTAR A CADA ASSUT D‘ACORD AMB EL PLA SECTORIAL DE 2006* 

Punt Sup. (km2) Gener-febrer Oct-des/març/jul-set Abril - juny 

Captació 1 (torrent Llarg) 3,9 13 17 25 

Captació 2 (torrent del Cortalet) 1,3 4 6 8 

Rigat a Toses 35,2 120 150 225 

* Podria adoptar-se un règim simplificat a cada captació (15/25 l/s, a la captació 1 i 5/8 l/s, a la captació 2 (el valor alt, al 
2on trimestre 

CABAL MÀXIM DERIVABLE A CADA ASSUT 

Seguint les indicacions de l’expedient de l’ACA (EXP_ACA002CONC_00000136 del 28 de maig de 2020) 
cal justificar hidràulicament el cabal màxim realment derivable a cada assut i evitar captar-ne una 
suma de cabals superior al de disseny (112 l/s). 

• S’ha calculat el cabal derivable a cada assut. A partir del cabal teòric mensual s’ha fet una 
correcció lineal per cada assut, proporcional a la seva superfície de drenatge; i s’han limitat els 
cabals perquè la seva suma no superi el cabal de disseny (112 l/s). 

• Els cabals d’explotació per a cada mes tenen un rang: 25 l/s (setembre) – 112 l/s (abril, maig, 
juny, octubre i novembre). 

 Als canals de derivació es realitzarà l’aforament de cabals derivats. Les mesures es realitzaran 
mitjançant aforaments directes referenciats a escala limnimètrica. Les dues escales 
limnimètriques s’instal·laran en vertical als murs laterals dels canals. 

 Els punts de captació disposaran d’un mòdul limitador mòbil amb telecontrol a les comportes 
de derivació al canal. En cas de falta d’energia, no permeti el pas de l’aigua cap a la turbina. 

TIPOLOGIA I DISSENY DELS ASSUTS 

Segons l’expedient de l’ACA (EXP_ACA002CONC_00000136 del 28 de maig de 2020) els punts de 
captació han de tenir les següents característiques: 

• El disseny de l’estructura mantindrà íntegrament la llera i els seus marges, evitant qualsevol 
afecció al curs superficial aigües avall de la captació. 

• Aquesta estructura es construirà amb materials prefabricats, muntats in-situ, amb l’objectiu 
d’evitar la manipulació de materials al seu voltant. 

• Els assuts no ocuparan tota l’amplada de la llera dels torrents, sinó que quedarà lliure una part 
de l’assut, que garantirà la connectivitat fluvial aigües avall. 

• Els assuts disposaran d’una comporta de derivació, la qual assegurarà que el cabal de 
manteniment (de 15 i 5 l/s), no puguin entrar mai en el canal que connecta amb la caseta de la 
microcentral. 

• En les captacions hi haurà una limitació efectiva del cabal màxim que es capta, de 84 i 28 l/s, 
amb l’objectiu d’evitar derivar aigua que la turbina no usarà. 

CONNEXIÓ HIDRÀULICA DELS 2 ASSUTS, LES DUES CANONADES DE CONNEXIÓ/Y/ I LA MICROCENTRAL 

L’aigua surt de les dues captacions a través de brida d’acer DN250 encofrada a la paret de l’assut, 
entrant a la Y mitjançant 2 brides iguals que a les dels assuts. 

• Les dues conduccions d’aigua que connecten la sortida dels 2 assuts amb la Y, són tubs de de PVC 
DN250 d’alta pressió. 

• L’aigua surt de la “Y” a través d’una brida d’acer DN315 encofrada a la pròpia paret, i entra a la 
microcentral mitjançant 1 brida. 

• La conducció d’aigua que surt de la “Y” i connecta amb la microcentral, és un tub de PVC DN315 
d’alta pressió. 

• Les canonades de sortida dels assuts que connecten amb la “Y” es realitza a través de canonades 
de PVC DN250. 

• La “Y” té dues entrades de tub de PVC de DN250 (procedents dels dos assuts) i una sortida de tub 
de DN315 que connecta amb la microcentral. 

• La galeria de càrrega de pressió està formada per una canonada en “Y” que uneix els dos punts 
de les captacions amb la caseta de la microcentral hidrogeneradora passant per una unió en “Y”. 

• Les cotes d’alçada de la instal·lació són les s’indiquen a l’expedient de l’ACA 
(EXP_ACA002CONC_00000136 del 28 de maig de 2020): 

 Tota la canonada, incloent la unió en Y, forma una única galeria de pressió. 

 Aquesta única galeria de pressió té dues entrades: els dos assuts ubicats a la cota 1.410 
ms.n.m. i una sortida: la turbina a la cota 1.300 ms.n.m. 

 El salt brut es de 107 m 

 Es considera una pressió operativa de 107 m.: 10,4 atm. 

MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA 

Els criteris de disseny de la microcentral són: 

• Pressió de 105,0 m. i un cabal màxim de 115 l/s (0,115 m3/s). 

• Potència nominal de la central: 100 kW. 

La microcentral inclourà: 

• Turbina d’eix horitzontal, carcassa de acer moldejat. 

• Generador elèctric. 

• Vàlvula de regulació. 
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6.  AVALUACIÓ D’IMPACTES I MESURES CORRECTORES 

En el present apartat es porten a terme l’avaluació dels impactes i la proposta de mesures correctores 
de l’alternativa finalment escollida, i per tant l’alternativa 2. Els efectes ambientals s’avaluen tant 
en relació amb l’activitat constructiva com amb l’explotació i manteniment de la instal·lació. 

6.1 IDENTIFICACIÓ DELS EFECTES SOBRE EL MEDI AMBIENT 

Inicialment s’ha fet una avaluació prèvia en base als efectes ambientals que es preveuen més 
significatius, en relació al projecte, i sobre els quals es poden generar alternatives. S’han exclòs, per 
tant, els impactes potencials, fonamentalment durant la construcció, que amb mesures preventives, 
en principi, no s’han de produir, i per tant no han de perdurar en una o altra solució. 

Aquests efectes ambientals han servit per la formulació de les diferents alternatives i la selecció 
d’aquelles que presenten una major viabilitat. En aquest cas s’ha descartat l’alternativa 1, per la 
major afecció a hàbitats d’interès comunitari (no prioritaris), lligats als cursos fluvials de muntanya 
(rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya), formacions arbustives de bàlec (Genista balansae) i 
prats de dall, juntament amb el balanç de terres descompensat. 

Un cop definides les alternatives, es porta a terme l’avaluació dels efectes ambientals i alhora la 
definició de les mesures preventives, correctores o compensatòries que correspongui, per evitar o 
disminuir els efectes ambientals generats pel projecte. 

En aquest cas, ja es consideren els efectes ambientals potencials durant la construcció, que en 
general tindran una avaluació residual (un cop aplicades les mesures) de compatible, ja que són 
efectes ambientals que no s’han de produir. En tot cas, la sensibilitat de l’àmbit sol·licita el seu 
anàlisi, per establir les mesures durant la construcció, per a que certament no es produeixin. 

En cada un dels capítols, es mostra inicialment la selecció prèvia dels principals efectes potencials, 
determinant la significació, o no. Aquesta significació potencial , respon al concepte d’impacte 
significatius descrit en l’annex VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i 
concretament: 

a) Efecte significatiu: Aquell que es manifesta com una modificació del medi ambient, dels 
recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament, que produeixi o pugui 
produir en el futur repercussions apreciables en aquests. 

Alhora, un cop avaluat cada un dels efectes ambientals potencialment significatius, es fa la seva 
avaluació, concretant si són Compatibles, Moderats, Severs o Crítics. Aquesta avaluació també 
correspon a allò descrit en l’annex VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i 
concretament: 

s) Impacte ambiental compatible: Aquell la recuperació del qual és immediata després del 
cessament de l’activitat, i no requereix mesures preventives o correctores. 

t) 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. 

u) 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. 

v) 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. 

Els efectes ambientals es dedueixen de la interacció dels medis potencialment afectats i de les 
accions del projecte, establint aquells que han de ser objecte d’avaluació (identificats en la següent 
taula amb negreta), d’aquells altres on la seva incidència es preveu mínima i no significativa (sense 
negreta).  

6.2 AVALUACIÓ I PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES 

6.2.1 Medi físic 

6.2.1.1 Geologia i geomorfologia 

En les següent taula es mostren els efectes ambientals potencialment significatius: 

 

SELECCIÓ PRÈVIA DEL PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS 

MEDI FÍSIC GEOLOGIA I 
GEOMORFOLOGIA 

1. Augment de risc d’inestabilitat de vessants Sí 

  2. Externalitats a l’obra, derivada de la descompensació de 
terres 

Si 

  3. Afecció directa a elements d’interès geològic No 

  4. Generació de risc d’inestabilitat de vessants per efecte de 
l’erosió hídrica 

Si 

  5. Generació d’inestabilitat en marges de rius i torrents Sí 

 

1. Augment de risc d’inestabilitat de vessants 

El traçat de les canalitzacions, i la construcció de la caseta de la microcentral, generen excavacions 
i terraplens significatius. Els moviments de terres que es portaran a terme es desenvolupen per 
l’excavació dels traçats de les plataformes del traçat de les conduccions, l’excavació de les rases per 
a instal·lar-hi les conduccions d’aigua i per la construcció de la caseta de la microcentral. 

La plataforma del traçat de les conduccions, es desdibuixarà, amb l’objectiu de “naturalitzar” la 
secció transversal del traçat. D’aquesta manera es restaurarà el tram del corriol existent que 
ressegueix el marge dret del torrent del Palós (en direcció nord), amb pendents inferiors a 2H:1V. 

En principi, seguint les directrius geotècniques, de les obres a portar a terme, no hi ha d’haver cap 
risc d’increment d’inestabilitat, i per tant l’impacte residual s’avalua com a COMPATIBLE. 

2. Externalitats a l’obra, derivada de la descompensació de terres 

Es tendeix a la compensació de terres donat que tots els excedents resultants de l’excavació de la 
rasa s’utilitzaran per la restauració morfològica dels traçats dels accessos que ressegueixen les 
canonades de la microcentral. 

El traçat de les canonades de la microcentral es descriu a partir dels següents paràmetres: 

• Longitud de canonada (des dels punts de captació a la “Y”, i a la microcentral). 

• Ocupació: 4.373,5 m2. 

• Balanç de terres 

 Desmunt (m3): 8.266,6 m3. 



 Terraplè (m3): 7.587,5 m3. 

 Balanç excedentari: + 679,1 m3. 

El balanç de terres és excedentari (+ 679,1 m3), per aquest motiu es preveu l’ús dels excedents de 
terres per restaurar morfològicament la geometria regular dels traçats de les canonades. 

Mesures preventives i correctores 

Tal com s’ha exposat s’ha exposat hi ha uns excedents de terres de + 679,1 m3, els quals es destinaran 
a la restauració paisatgística del traçat de les canonades i de la microcentral hidroelèctrica. De fet 
les excavacions s’hauran de realitzar amb giratòria. 

Les mesures que es realitzaran en els àmbits on hi hagi moviments de terres: 

• Selecció d’ubicacions pels abassegaments temporals de material, evitant que  interfereixi el 
drenatge. 

• Retirada de la capa superficial, la qual es decaparà la terra vegetal en tota la superfície prevista 
d’ocupació (zona d’excavació i de reblert) i es deixarà a la vora per a la restauració 

• S’estendran els materials d’excavació (en la plataforma del traçat de les conduccions i en els 
talussos ), generant una entrega suau amb el terreny, amb un acord màxim de 2H:1V. 

• S’hidrosembrarà la superfície on s’hagi disposat terra vegetal, ja sigui de forma extensiva o en 
recebats en els àmbits on es situïn dissipadors d’energia. 

Amb aquestes mesures, no es produiran excedents, havent contribuït a la millora paisatgística de la 
instal·lació. 

Així, l’impacte residual s’avalua de COMPATIBLE. 

4. Generació de risc d’inestabilitat de vessants per efecte de l’erosió hídrica 

El risc d’inestabilitat ve generat per les pèrdues de sòl per erosió generades en el propi vessant, quan 
aquestes esdevenen altes o molt altes (FAO, PNUMA, UNESCO). Una pèrdua continua de sòl 
incrementarà el risc d’inestabilitat a mig i llarg termini. 

Per preveure les pèrdues de sòl s’utilitza la RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equations) segons la 
següent expressió modificada: 

AS = R x K x LS x C x 0.00595 

On: 

 AS: Pèrdua de sol en cm 

 R: Agressivitat de la pluja, per un període de temps determinat 

 K: Erosionabilitat del sòl 

 LS: Factor de pendent 

 C: Factor de cobertura del sòl 

La distribució de la R és l’específica per a les Conques del Pirineu Oriental i de Llevant (Mapa de la 
erosividad de la lluvia en España. ICONA) 

Donat que en l’erosió intervenen altres factors, com la revegetació i aportació de terra vegetal, que 
venen relacionats amb altres mesures, s’estableixen una sèrie d’hipòtesis de partida que hauran de 
servir com a condicionats de base pel seu dimensionament. 

 

HIPOTESI DE PARTIDA 

Concepte Valor 

Agressivitat de la pluja 203 

Cobertura herbàcia % < 50 % (Pobre) 

Cobertura arbustiva % Inapreciable 

HIPOTESI DE PARTIDA 

Concepte Valor 

Agressivitat de la pluja 203 

Textura del sòl Marga Argilosa 

% Matèria orgànica < 0,5 

Erosionabilitat del sòl 0.043 

Tractament Estabilització herbàcia 

Tipus de creixement Mixta (Tapissant -Macoia) 

Cobertura esperada Pobre (< 50 %) 

Tolerància màxima de pèrdua de sòl permanent (FAO-PNUMA) 10 T/ha any 

 

RESULTAT DE LES ANÀLISI 

Geometria Concepte H (m) Long. real (m) Projecció (m) Pèrdues de sòl Tn/ha 

3H:2V Alçada màxima sense mesures de 
control d’erosió, estat 
permanent 

5.0 9.0 7.5 9.60 

 Alçada màxima amb mesures 
correctores, estat permanent 

55.5 100 83.2 4.81 

NOTA: Aquests càlculs únicament pretenen ser una estimació, unes anàlisis de tendències, i en cap cas pretenen 
preveure les pèrdues exactes de sòl en els talussos. 

 

Donada l’agressivitat mitjana de la pluja (203), les pèrdues de sòl esperades són baixes. Així, en els 
talussos de geometria < 3H:2V, tant de desmunt com terraplè, l’alçada màxima del talús que garanteix 
l’estabilitat a mig llarg termini és superior als 50 metres, i per tant revegetat. 

Així considerant les hipòtesis de partida més restrictives (donat que tots els talussos es preveuen 
2H:1V) l’impacte es preveu que sigui molt limitat, i essent possible la restauració amb cobertures 
acceptables de sòl a curt termini, l’impacte és mínim, i s’avalua com a MODERAT. 

Mesures preventives i correctores 

La geometria dels talussos es definirà pels estudis geotècnics del traçat per on discorrin les canonades, 
i de l’estabilitat del mantell de la terra vegetal.  

Les característiques geomètriques del traçat de les conduccions des de les captacions fins a la caseta 
de la microcentral són: 

• Amplada de la pista 3.5 m. 

• Pendents talussos interiors i exteriors: 2H:1V. 

• Aportació i estesa de terra vegetal i hidrosembra. 

• S’instal·laran dissipadors d’energia en el retorn de l’aigua de la central al torrent del Palós. 

5. Generació d’inestabilitat en marges de rius i torrents 

Es valora la inestabilitat dels marges dels torrents on s’implanten les captacions, torrent del Palós i 
els seus efluents (Llarg i del Cortalet). Les captacions es realitzaran en forma d’assuts que 
interceptaran les lleres del torrents, les quals hauran de permetre el manteniment del cabal ecològic 
definit en el disseny de la instal·lació de la microcentral. 

En general els efectes seran de poca entitat, i molt localitzats en el punt de captació i en els marges 
dels torrents, i per tant s’avalua l’impacte de MODERAT. 
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Mesures preventives i correctores 

En els punts de captació dels torrents Llarg i del Cortalet no es modificarà, en cap cas, la morfologia 
de les lleres, proposant solucions que mantinguin de forma íntegra els marges dels torrents. 

La intercepció es realitzarà a través de dos assuts que s’executaran evitant l’ocupació de tota 
l’amplada de la llera dels torrents (Llarg i del Cortalet), i quedant una part de l’assut lliure, per 
garantir la connectivitat fluvial. 

Aquesta estructura no modifica la llera, generant únicament un petit recreixement de la làmina 
d’aigua que permetrà derivar les aigües dels torrents cap a la conducció que connectarà amb la caseta 
de la microcentral. 

Quant a la canonada anirà soterrada en tota la seva longitud, i per tant, un cop restaurada no es 
preveu cap efecte sobre el paisatge.  

Amb les mesures proposades es considera que l’impacte residual serà COMPATIBLE. 

Resum dels efectes sobre la geologia i geomorfologia 

En a següent taula es mostra l’avaluació dels principals efectes ambientals, avaluant també l’impacte 
residual: 

 

RESUM DELS IMPACTES SOBRE LA GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Impacte Residual 

MEDI FÍSIC GEOLOGIA I 
GEOMORFOLOGIA 

1. Augment de risc d’inestabilitat de vessants C C 

  2. Externalitats a l’obra, derivada de la 
descompensació de terres 

M C 

  3. Afecció directa a elements d’interès geològic. C C 

  4. Generació de risc d’inestabilitat de vessants 
per efecte de l’erosió hídrica 

M C 

  5. Generació d’inestabilitat en marges de rius i 
torrents 

M C 

 

6.2.1.2 Edafologia 

El traçat de les canalitzacions i la construcció de la caseta de la microcentral, comporta ocupacions 
que produeixen una destrucció directa del sòl: 

• En tota la plataforma (de 3,5 m. d’amplada) i en la rasa de la canalització, des dels punts de 
captació fins a la microcentral. 

• En els talussos generats pel traçat de la conducció. 

• Zones d’abassegament temporal dels excedents de terres provinents de l’excavació de la 
plataforma del traçat i dels talussos generats, excavació de la rasa, i dels moviments de terres 
generats en la construcció de la caseta de la minicentral. 

 

SELECCIÓ PRÈVIA DEL PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Significatius 

MEDI FÍSIC EDAFOLOGIA 6. Destrucció directa del sòl Si 

  7. Destrucció directe del sòl en zones d’ocupació temporal Si 

 8. Compactació del sòl Si 

  9. Pèrdua de sòl per erosió hídrica Si 

  10. Acumulació de contaminants Sí 

 

6. Destrucció directa del sòl 

La construcció de la microcentral hidroelèctrica comporta la destrucció directa del sòl en la 
plataforma del traçat de la canalització, els talussos generats, la rasa, l’àmbit de la caseta de la 
minicentral i en les zones d’abassegament temporal de terres. 

Es portarà a terme el decapatge de la terra vegetal en totes les superfícies, immediatament després 
a l’esbrossada dels terrenys, en una fondària mitjana de 25 cm. 

La terra vegetal es deixarà en forma de cordons situats al límit del traçat, on es reservarà per a la 
seva posterior utilització per a la restauració de: 

• Plataforma i talussos (2H:1V) del traçat de la canonada d’aigua. 

• Caseta de la microcentral, on es projecten mesures integració paisatgística. 

L’impacte s’avalua com a MODERAT, donat que les mesures correctores han de ser de caràcter 
intensiu, per tal de recuperar el sòl afectat. 

Mesures preventives i correctores 

El perfil longitudinal i la geometria dels talussos de la plataforma on s’excava la rasa per a la 
conducció d’aigua, es definirà a partir dels estudis geotècnics en primer terme, i de l’estabilitat del 
mantell de la terra vegetal. Així es seguiran els següents criteris: 

• Adaptar el traçat de les conduccions d’aigua a l’orografia del terreny, per evitar talussos 
d’alçades superiors a 1 m. d’alçada. 

• Integrar la caseta de la microcentral en la morfologia de la vessant que la limita. 

L’impacte residual, s’avalua com a COMPATIBLE, donat que es podrà mantenir la capa superficial del 
sòl per a la reconstrucció d’aquests en zones de restauració. 

7. Destrucció directe del sòl en zones d’ocupació temporal 

Es preveu una zona d’instal·lacions auxiliars a l’entrada de la vall, d’accés des de la carretera GIV-
4016, on es construirà la caseta de la microcentral. En aquest àmbit s’hi situarà la zona d’aplec de 
material i l’aparcament de maquinària. 

S’estableix una estratègia de realització de les obres, de manera que no siguin necessàries vies de 
penetració: 

• Per les obres d’excavació i de moviment de terres s’utilitzarà com accés principal, la pista 
existent que s’inicia al revolt de la carretera GIV-4016, recorre el marge dret del torrent del Palós 
(sentit nord) i finalitza al punt on s’uneixen els torrent Llarg i del Cortalet. 

• Per accedir als punts de captació del torrent Llarg i del Cortalet, s’accedirà des de la plataforma 
construïda per excavar la rasa per instal·lar la conducció d’aigua (de 3,5 m. d’amplada). 



S’evitarà, en tots els casos, afectar zones no alterades o ja restaurades, i específicament les zones 
que no es preveuen afectar, com trams de riu, vegetació de ribera, freixenedes i roureda de roure 
martinenc. 

Qualsevol afecció no prevista en aquests àmbits s’avalua com un impacte MODERAT, donat que les 
mesures correctores han de ser de caràcter intensiu, per tal de recuperar el sòl afectat, i alhora, 
malgrat això, es perd part de la seva estructura, sol·licitant un temps dilatat per a la seva 
recuperació. 

Mesures preventives 

Les mesures són de caràcter preventiu, i tenen l’objectiu d’evitar afectar zones no previstes. En 
principi es preveurà: 

• Utilitzar el traçat del camí existent que recorre el marge dret del torrent del Palós, pel moviment 
de maquinària, l’excavació de la rasa i per accedir en els punts de captació. 

• Es preveu situar la zona d’instal·lacions auxiliars en els prats situats a l’inici de la vall del torrent 
del Palós, al marge de la carretera GIV-4016. Un cop acabades les obres, aquest àmbit es 
restaurarà fins a deixar-la en les mateixes condicions prèvies a les obres.  

• S’abalisarà el perímetre de les obres, així com els accessos, per evitar afeccions innecessàries, 
amb piquetes fàcilment visibles, cada 25 metres. 

8. Compactació del sòl 

La compactació del sòl fa referència a aquelles zones d’ocupació temporal o desbordament de les 
obres. Si es porten a terme les directrius definides en l’apartat anterior no s’han de produir. 

L’accés de la maquinària (giratòria i rasadora) es realitzarà a través del camí existent del torrent del 
Palós, que recorre el marge dret de la vall, i que connecta amb la confluència dels torrents Llarg i 
del Cortalet, evitant l’afecció dels àmbits que queden fora del traçat.  

En el cas de que es produeixi, donat el caràcter potencial i l’efecte poc significatiu, l’impacte s’avalua 
com a MODERAT. El caràcter de moderat es deriva que no són necessàries mesures preventives ni 
correctores intensives, com per exemple el llaurat o subsolat, per recuperar l’estructura del sòl. 

Mesures preventives 

Restauració del sòl com si es tractés d’una zona afectada per les obres, i per tant: 

• Retirada capa superficial afectada de terra vegetal: es decaparà la terra vegetal en tota la 
superfície prevista d’ocupació, i es deixarà a la vora per a la restauració 

• S’estendran els materials d’excavació, generant una entrega suau amb el terreny, amb un acord 
màxim de 2H:1V. 

• S’aportarà sobre tota la seva superfície els materials retirats de la capa superficial, mantenint 
les textures originals: 

 Prats. 

 Blocs de pedra en els marges de torrents. 

• S’hidrosembrarà la superfície on s’hagi disposat terra vegetal. 

Amb les mesures proposades l’impacte residual serà COMPATIBLE, donat que es restituiran les 
condicions inicials i l’efecte ambiental s’haurà recuperat. 

9. Pèrdua de sòl per erosió hídrica 

Tal com s’ha exposat en l’apartat de geomorfologia, les pèrdues de sòl determinen la morfologia dels 
vessants i les mesures a portar a terme. 

Per control de l’erosió té un paper fonamental la possibilitat de revegetar les superfícies 
desestabilitzades, per tant la geometria dels vessants no està únicament relacionada amb l’estabilitat 
geotècnica, del conjunt de vessant, sinó del mantell de la terra vegetal aportada. 

Les superfícies on es pot generar erosió seran el conjunt de talussos generats pel traçat de les 
conduccions d’aigua de la instal·lació de la central: 

• En tota la plataforma (de 3,5 m. d’amplada) i en la rasa de la canalització, des dels punts de 
captació fins a la microcentral. 

• En els talussos generats pel traçat de la conducció. 

• Zones d’abassegament temporal dels excedents de terres provinents de l’excavació de la 
plataforma del traçat i dels talussos generats, excavació de la rasa, i dels moviments de terres 
generats en la construcció de la caseta de la minicentral. 

L’entitat significativa de les obres fa que l’efecte ambiental potencial sigui significatiu, a curt i mig 
termini, amb una capacitat de recuperació lenta, i per tant s’avalua com a MODERAT. 

Mesures preventives i correctores 

La mesura correctora principal és la revegetació de les superfícies nues, aportant, si la geometria ho 
permet, la terra vegetal prèviament decapada. 

Amb les mesures proposades l’impacte residual s’avalua com a COMPETIBLE. 

10. Acumulació de contaminants 

Es podran donar per: 

• Per vessaments accidentals o incontrolats d’olis, greixos i hidrocarburs, en el repostatge o 
manteniment de la maquinària. Es limitaran a l’àrea d’excavació del traçat de les conduccions 
d’aigua, especialment per la maquinària fixa lligada a les excavacions, i a la zona d’instal·lacions 
auxiliars. 

• A l’àmbit de les captacions es limitarà l’accés des del traçat de les canonades. En cap cas es 
realitzaran actuacions i penetracions de maquinària que puguin afectar les lleres del torrent Llarg 
i del Cortalet. 

Tots aquests impactes, tenen una incidència molt puntual i es troben concentrats a la zones de 
treball. A part, en l’aparcament situat a l’entrada a la vall del Palós, al marge de la carretera GIV-
4016, on hi haurà el parc de maquinària i la zona d’instal·lacions auxiliars, és un altre punt on es 
poden acumular contaminants. 

Donat el caràcter potencial i l’efecte poc significatiu, l’impacte s’avalua com a MODERAT. 

Mesures preventives i correctores 

Les mesures són totes de caràcter preventiu, que es donaran durant la construcció. 

Per tal d’evitar aquest fet es portaran a terme les següents mesures preventives:  

• Prohibició de circular fora de l’àmbit estricte de les excavacions. 

• Senyalització estricta dels accessos als punts d’obra, per la maquinària lligada a les excavacions.  

Quant a la gestió de maquinària 

• Obligació de la maquinària a realitzar els canvis d’oli i repostatge en les seves respectives plantes. 
En aquests últims s’establirà un punt concret per aquestes activitats, amb la implantació de 
contenidors específics per llaunes, plàstics i olis usats, en el parc de maquinària. Aquest punt es 
preveu en un àmbit habilitat en els prats situats a l’inici de la vall del Palós (al marge de la 
carretera GIV-4016), des d’on s’accedirà a l’obra. 

• La maquinària estàtica lligada a les excavacions o d’altres activitats, que no es pot desplaçar per 
realitzar aquestes operacions (màquines lligades a excavacions puntuals)  serà servida per un 
equip de manteniment i abastament, que serà l’encarregat de realitzar aquestes operacions, en 
casos excepcionals, retirant el rebuig als punts de recollida de residus situats en els parcs de 
maquinària. 

En les activitats on sigui necessari l’ús de formigó, es realitzarà la neteja de les canaletes de les cubes 
de formigó, a les seves respectives plantes, evitant també realitzar-les en les immediacions de 
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l’aparcament situat al marge de la carretera GIV-4016 i la llera del torrent del Palós, i en els seus 
afluents (torrent Llarg i del Cortalet), donat que són espais d’elevada sensibilitat. 

 

RESUM DELS IMPACTES SOBRE L’EDAFOLOGIA 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Impacte Residual 

MEDI FÍSIC EDAFOLOGIA 6. Destrucció directa del sòl M C 

  7. Destrucció directe del sòl en zones d’ocupació 
temporal 

M C 

  8. Compactació del sòl M C 

  9. Pèrdua de sòl per erosió hídrica M C 

  10. Acumulació de contaminants M C 

 

6.2.1.3 Climatologia i emissions de GEH 

No es preveuen efectes sobre la climatologia, ni per canvis mesoclimàtics ni microclimàtics. En relació 
al primer no hi ha canvis geomorfològics significatius, que per definició s’adapta al relleu. Quant als 
canvis microclimàtics, no es generen canvis sobre la cobertura del sòl, que puguin modificar l’albedo 
en gran superfícies. 

Els traçats de les canonades d’aigua, doten a la microcentral hidroelèctrica d’energia potencial, 
produïda des dels punts de captació (situades a la cota 1.413 ms.n.m.) fins a la cota de la caseta de 
la central (situada a la cota 1.300 ms.n.m.), per a la producció d’energia elèctrica.  

Donat que l’objectiu de la instal·lació és dotar d’energia elèctrica la finca Cal Palós per a ús hoteler 
de forma totalment sostenible, aprofitant el salt d’aigua de la instal·lació es preveu un estalvi 
d’emissions de CO2, a partir d’energies totalment renovables. 

 

SELECCIÓ PRÈVIA DEL PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Significatius 

MEDI FÍSIC CLIMATOLOGIA 11. Impactes per canvis microclimàtics No 

  12. Impactes per canvis mesoclimàtics No 

 13. Emissió de gasos d’efecte hivernacle Sí 

 

13. Emissió de gasos d’efecte hivernacle 

Aquest és un efecte a escala global, i que per tant no comporta efectes directes localitzats. 

Els principals gasos d’efecte hivernacle són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid nitrós 
(NO2), l’ozó i els gasos CFC (clorofluorocarburs). 

El projecte és d’una microcentral hidroelèctrica, donat que la seva potència és inferior a 100 kW, i 
de mitja pressió, ja que la seva pressió és inferior a 200 m. Com s’ha comentat té l’objectiu principal 
de dotar d’electricitat el mas de Palós de forma sostenible amb energia totalment renovable.  

Per aquest motiu es calcula l’estalvi d’emissions de CO2 que comporta la instal·lació de la 
microcentral: 

• Energia elèctrica generada anualment per la microcentral. A partir del salt d’aigua i el rendiment 
de la turbina (81%), rendiment del generador (99%) i el rendiment del transformador (99%) es 
calcula l’energia elèctrica generada anualment: 

 

PRODUCCIÓ MESNUAL EN MWH 

Mesos Gen. Feb. Març Abr. Maig Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Anual 

MWh 30 27 55 67 67 67 31 23 15 67 67 30 547 

 

L’energia elèctrica generada anualment és de 547 MWh. 

• El mix de la xarxa elèctrica espanyola publicat per la “Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia” (CNMC) en data 16 d’abril de 2021 és 0,25 kg CO2/kWh. 

De l’energia generada i del mix de la xarxa elèctrica (CNMC) se’n desprèn que la instal·lació 
comporta un estalvi en emissions de CO2 de 13,7 Tn anuals. 

Mesures preventives i correctores 

El projecte d’implantació d’una microcentral hidroelèctrica per dotar d’energia el mas del Palós, és 
una estratègia d’adaptació al canvi climàtic. La producció d’energia hidroelèctrica suposa una millora 
respecte la incorporació d’altres fonts d’energia no renovables. 

Així el projecte d’implantació d’una microcentral hidroelèctrica per abastir el mas de Cal Palós suposa 
un estalvi de 13,7 Tn anuals de CO2. Amb aquests condicionants s’avalua l’impacte com a 
COMPATIBLE. 

Resum dels efectes sobre la climatologia i emissions de GEH 

En a següent taula es mostra l’avaluació dels principals efectes ambientals, avaluant també l’impacte 
residual: 

 

RESUM DELS IMPACTES SOBRE CLIMATOLOGIA I EMISSIONS DE GEH 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Impacte Residual 

MEDI FÍSIC CLIMATOLOGIA 11. Impactes per canvis microclimàtics C C 

  12. Impactes per canvis mesoclimàtics C C 

  13. Emissió de gasos d’efecte hivernacle C C 

 

6.2.1.4 Hidrologia subterrània 

L’àmbit d’estudi no es troba sobre cap aqüífer protegit (segons la delimitació del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat), ni sobre cap massa d’aigua subterrània (segons el 
document IMPRESS de l’Agència Catalana de l’Aigua, any 2005) dins de la unitat hidrogeològica 
corresponent a la Conca Alta del Ter i el Freser. 

Per tant els principals efectes ambientals de la proposta, remarcant en negreta els que són 
especialment significatius, són els següents: 

 



SELECCIÓ PRÈVIA DEL PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Significatius 

MEDI FÍSIC HIDROLOGIA 
SUBTERRÀNIA 

16. Alteració de fluxos d’aigües subterrànies No 

  17. Contaminació directa per vessaments d’olis, greixos i 
carburants, i altres contaminants en excavacions localitzades 
en l’aqüífer 

Si 

  18. Contaminació indirecta de l’aqüífer per la contaminació 
de les aigües de recàrrega 

Si 

  19. Contaminació de les aigües subterrànies No 

 

17 | 18. Contaminació directa per vessaments d’olis, greixos i carburants, i altres contaminants en excavacions localitzades en 
l’aqüífer / Contaminació indirecta de l’aqüífer per la contaminació de les aigües de recàrrega 

L’àmbit d’estudi es situa dins l’àrea de la unitat hidrogeològica corresponent a la Conca Alta del Ter 
i el Freser. Les zones de recàrrega es situen en els aqüífers situats a cotes més altes, és a dir per 
infiltració de la precipitació, en forma de pluja i neu, i per tant preferentment a través de la xarxa 
hidrogràfica. 

L’execució dels punts de captació del torrent Llarg i del Cortalet fa que hi hagi una certa possibilitat 
de contaminació de caràcter potencial i molt puntual, en aquests punts més sensibles. 

També poden ser significatius els efectes per arrossegament de materials contaminats cap a la llera, 
afectant indirectament els aqüífers lligats al rius, i concretament el torrent del Palós que és efluent 
del riu Rigat, fent que l’impacte, malgrat el seu caràcter puntual, s’avaluï com a SEVER. 

Mesures preventives 

Tenen un caràcter preventiu, i es relacionen amb aquelles mesures definides per evitar la 
contaminació de sòls, que són: 

• Obligació de la maquinària a realitzar els canvis d’oli i repostatge en les seves respectives plantes. 
En aquests últims s’establirà un punt concret per aquestes activitats, amb la implantació de 
contenidors específics per llaunes, plàstics i olis usats, en el parc de maquinària. Aquest punt es 
preveu en un àmbit habilitat en els prats situats a l’entrada de la vall del Palós (en el marge de 
la carretera GIV-4016), des d’on s’accedirà a l’obra. 

• La maquinària estàtica lligada a les excavacions o d’altres activitats, que no es pot desplaçar per 
realitzar aquestes operacions (màquines lligades a excavacions puntuals) serà servida per un equip 
de manteniment i abastament, que serà l’encarregat de realitzar aquestes operacions, en casos 
excepcionals, retirant el rebuig als punts de recollida de residus situats en els parcs de 
maquinària. 

En les activitats on sigui necessari l’ús de formigó, es realitzarà la neteja de les canaletes de les cubes 
de formigó, a les seves respectives plantes, evitant també realitzar-les en les immediacions de l’àmbit 
del parc de maquinària i instal·lacions auxiliars, i a la llera dels torrents (Llarg, del Cortalet i de 
Palós), i a qualsevol torrent o rierol, donat que són espais d’elevada sensibilitat. 

En qualsevol cas s’evitarà cap tipus d’activitat, amb la manipulació de materials potencialment 
contaminants a la vora dels cursos superficials. 

Amb les mesures definides l’impacte residual ha de ser COMPATIBLE. 

Resum dels efectes sobre la hidrologia subterrània 

En a següent taula es mostra l’avaluació dels principals efectes ambientals, avaluant també l’impacte 
residual: 

 

RESUM DELS IMPACTES SOBRE LA HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Impacte Residual 

MEDI FÍSIC HIDROLOGIA 
SUBTERRÀNIA 

16. Alteració de fluxos d’aigües subterrànies C C 

  17. Contaminació directa per vessaments d’olis, 
greixos i carburants, i altres contaminants en 
excavacions localitzades en l’aqüífer 

C C 

  18. Contaminació indirecta de l’aqüífer per la 
contaminació de les aigües de recàrrega 

M C 

  19. Contaminació de les aigües subterrànies C C 

 

6.2.1.5 Hidrologia superficial 

Quant a la hidrologia superficial, l’àmbit d’estudi es troba situat dins de la conca del riu Rigat, del 
qual n’és tributari el torrent de Palós i els seus dos afluents, el torrent Llarg i el del Cortalet. No es 
preveuen excavacions en lleres de torrents. Únicament es projecten dos punts de captació de la 
microcentral a la cota 1.413 ms.n.m. en els torrents Llarg i del Cortalet. 

També cal valorar els riscos associats a la inundabilitat per tal d’evitar possibles moviments de terres 
que poguessin afectar el règim de corrents. Per tant els principals efectes ambientals de la proposta, 
remarcant en negreta els que són especialment significatius, són els següents: 

 

SELECCIÓ PRÈVIA DEL PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Significatius 

MEDI FÍSIC HIDROLOGIA 
SUPERFICIAL 

20. Alteració de les condicions de drenatge per canvi de les 
condicions hidrològiques de la conca, i afecció a cursos 
superficials 

Si 

  21. Contaminació per sòlids en suspensió No 

  22. Contaminació de les aigües superficials Si 

 

20. Afecció a cursos superficials 

L’alternativa escollida ha estat seleccionada donat que és la que genera menys afeccions als marges 
dels cursos superficials del torrent del Palós, i els seus torrents tributaris (torrent Llarg i del Cortalet). 
Els punts de captació de la microcentral són condicionants de projecte que s’han d’executar per 
garantir la disponibilitat d’aigua a la microcentral. De fet, aquest ha estat un dels aspectes que s’ha 
valorat en la definició de les alternatives. 

Malgrat que la intensitat de les obres sigui limitada, i l’entitat dels torrents sigui significativa, la 
sensibilitat de l’àmbit fa que l’impacte s’avaluï com a MODERAT. 

Mesures preventives i correctores 

Les mesures previstes són: 

Disseny de l’obra de captació. 

Per tal de mantenir la integritat dels torrents on s’implanten les dues captacions (torrent Llarg i del 
Cortalet), es preveu l’execució de dos assuts (a la cota 1.413 ms.n.m.), mitjançant una petita 
estructura, que permet garantir el pas del cabal ecològic a través del curs, i una derivació que 
connecta amb la microcentral hidroelèctrica. 
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• El disseny de l’estructura mantindrà íntegrament la llera i els seus marges, evitant qualsevol 
afecció al curs superficial aigües avall de la captació. 

• Aquesta estructura es construirà amb materials prefabricats, muntats in-situ, amb l’objectiu 
d’evitar la manipulació de materials al seu voltant. 

• Els assuts no ocuparan tota l’amplada de la llera dels torrents, sinó que quedarà lliure una part 
de l’assut, que garantirà la connectivitat fluvial aigües avall. 

• Els assuts disposaran d’una comporta de derivació, la qual assegurarà que el cabal de 
manteniment (de 15 i 5 l/s), no puguin entrar mai en el canal que connecta amb la caseta de la 
microcentral. 

• En les captacions hi haurà una limitació efectiva del cabal màxim que es capta, de 84 i 28 l/s, 
amb l’objectiu d’evitar derivar aigua que la turbina no usarà. 

Determinació dels recursos hídrics 

El torrent del Palós i els seus efluents (torrent Llarg i del Cortalet) es caracteritzen per tenir un règim 
hídric d’alta muntanya, és a dir durant els mesos hivernals no hi circulen aigua, i aquesta comença a 
circular pels torrents durant la primavera quan s’inicia el desglaç. Per l’estimació dels cabals i dels 
volums disponibles s’ha realitzat: 

• El cabal estacional s’ha definit a partir d’estacions d’aforament de la conca del riu Segre i de la 
conca del riu Ter (Isòvol i Ripoll), a partir de les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El 
cabal disponible anual es situa entre els 45 l/s (mes de setembre) a 216 l/s (mes d’octubre). 

• Cabal de manteniment ecològic considerat. Els cabals de manteniment que es consideren, són els 
que s’han definit en l’expedient de l’ACA (ACA_2020_EXP_ACA002CONC_00000136 del 28 de maig 
de 2020), basat en el Pla sectorial de l’any 2006: 

 

RÈGIM DE CABALS DE MANTENIMENT A RESPECTAR A CADA ASSUT D‘ACORD AMB EL PLA SECTORIAL DE 2006* 

Punt Sup. (km2) Gener-febrer Oct-des/març/jul-set Abril - juny 

Captació 1 (torrent Llarg) 3,9 13 17 25 

Captació 2 (torrent del Cortalet) 1,3 4 6 8 

Rigat a Toses 35,2 120 150 225 

* Podria adoptar-se un règim simplificat a cada captació (15/25 l/s, a la captació 1 i 5/8 l/s, a la captació 2 (el valor 
alt, al 2on trimestre 

 

• Cabal màxim derivable a cada assut. Seguint les indicacions de l’expedient de l’ACA 
(EXP_ACA002CONC_00000136 del 28 de maig de 2020) cal justificar hidràulicament el cabal màxim 
realment derivable a cada assut i evitar captar-ne una suma de cabals superior al de disseny (112 
l/s). 

S’ha calculat el cabal derivable a cada assut. A partir del cabal teòric mensual s’ha fet una 
correcció lineal per cada assut, proporcional a la seva superfície de drenatge; i s’han limitat els 
cabals perquè la seva suma no superi el cabal de disseny (112 l/s). 

Els cabals d’explotació per a cada mes tenen un rang: 25 l/s (setembre) – 112 l/s (abril, maig, 
juny, octubre i novembre). 

 Als canals de derivació es realitzarà l’aforament de cabals derivats. Les mesures es realitzaran 
mitjançant aforaments directes referenciats a escala limnimètrica. Les dues escales 
limnimètriques s’instal·laran en vertical als murs laterals dels canals. 

 Els punts de captació disposaran d’un mòdul limitador mòbil amb telecontrol a les comportes 
de derivació al canal. En cas de falta d’energia, no permeti el pas de l’aigua cap a la turbina. 

• Des de la caseta de la microcentral (on s’implanta la turbina, la vàlvula de regulació i el 
generador), l’aigua es retornarà al torrent del Palós. 

L’avaluació de l’impacte  residual, un cop aplicades les mesures preventives, serà MODERAT, ja que 
hi ha una detracció continuada de l’aigua, i permanent un cop executat el projecte, malgrat com s’ha 
exposat, no ha de comportar efectes ambientals significatius. 

22. Contaminació de les aigües superficials 

Durant la fase de construcció, es poden produir abocaments incontrolats de productes utilitzats en 
l’obra, cap els cursos superficials, donada la proximitat de les obres. 

Aquests productes poden correspondre a: 

• Olis, greixos i carburant, relacionats amb la maquinària. 

• Formigó. 

• Pintures. 

• ... 

En general, els efectes són poc probables, si es porten a terme les mesures de preventives fins ara 
definides, tant per evitar la contaminació del sòl, com especialment les aigües de recàrrega. 

Cal remarcar, que únicament es portaran a terme, com activitat més important els moviments de 
terres, i l’execució d’un punt de captació de l’aigua. 

Els assuts situats als punts de captació es realitzaran a través d’elements prefabricats, i en obra 
només es muntaran. 

Així, l’impacte durant la construcció, té un caràcter marcadament potencial, i en cas de produir-se 
podria ser SEVER, donada la sensibilitat de la conca receptora. 

Mesures preventives i correctores 

S’hauran de prendre les mesures preventives, quant a gestió de residus, per evitar el vessament de 
productes al drenatge, bàsicament: 

• Concentrar les activitats de major impacte, limitant les activitats en les instal·lacions auxiliars 
d’obra que es situaran en els prats situats a l’entrada de la vall, propers a la carretera GIV-4016. 

• Control de les aigües sortints, en aquest punt, amb un acurat control del drenatge. 

L’estratègia de l’obra confina la manipulació d’aquests materials en punts concrets, de baixa 
sensibilitat, com són els prats situats a l’entrada de la vall, propers a la carretera GIV-4016. 

L’avaluació de l’impacte  residual, un cop aplicades les mesures preventives, necessàriament ha de 
ser COMPATIBLE, ja que no s’ha de produir cap impacte. 



Resum dels efectes sobre la hidrologia superficial 

En a següent taula es mostra l’avaluació dels principals efectes ambientals, avaluant també l’impacte 
residual: 

 

RESUM DELS IMPACTES SOBRE LA HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Impacte Residual 

MEDI FÍSIC HIDROLOGIA 
SUPERFICIAL 

20. Alteració de les condicions de drenatge per 
canvi de les condicions hidrològiques de la conca, i 
afecció a cursos superficials 

C C 

  21. Contaminació per sòlids en suspensió C C 

  22. Contaminació de les aigües superficials S C 

 

6.2.2 Medi natural 

6.2.2.1 Vegetació 

L’àmbit on es projecta la implantació de la microcentral hidroelèctrica a la finca del Palós, es situa 
fora de zones protegides, cobert en gran part per habitats d’interès comunitari. 

Els efectes ambientals associats, ressaltant en negreta aquells que es consideren més significatius, 
són els següents: 

 

SELECCIÓ PRÈVIA DEL PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Significatius 

MEDI NATURAL VEGETACIÓ 25. Pèrdua de biomassa vegetal Si 

  26. Pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació Si 

  27. Degradació de les comunitats properes per 
desbordament de les accions constructives 

Si 

  28. Impacte per augment del risc d’incendis No 

  29. Pèrdua de producció vegetal per augment de sòlids en 
suspensió en l’atmosfera, o per emissió de contaminants per la 
maquinària durant la construcció 

No 

 

25. Pèrdua de biomassa vegetal 

La vegetació actual està constituïda principalment per prats de dall (Arrhenatherum), freixenedes 
(Brachypodio-Fraxinetum excelsioris), amb domini de Fraxinus excelsior i boscos de pinedes de pi 
roig (Pinetalia sylvestris). 

En les proximitats de l’àmbit hi ha hàbitats d’interès comunitari (no prioritaris): 

• Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya (codi 3240, no prioritari).  

• Al sud de l’àmbit del projecte, i coincidint amb el curs fluvial del riu Rigat, hi ha l’HIC de prats 
de dall de terra baixa i de muntanya mitjana (codi 6510, no prioritari). 

• Els balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de 
l'estatge montà (codi: 5120). 

De la projecció del traçat de les conduccions d’aigua i de la caseta de la microcentral es desprèn que 
un 84,2% de la superfície és forestal i un 15,8% és de prats. 

Quant a la tipologia d’obra, l’efecte directe de destrucció de la vegetació es pot caracteritzar per: 

• Efecte permanent en l’àmbit d’implantació de la caseta de la microcentral (on s’ubica la turbina 
i el generador). 

• Temporal, amb un període dilatat de temps de recuperació, en les plataformes i talussos dels 
traçats de les canonades d’aigua des dels punts de captació, a la cota 1.413 ms.n.n., fins la caseta 
de la microcentral (1.300 ms.n.m.). 

Totes les superfícies neoformades es restauraran, garantint les cobertes que hi havia prèviament 
a l’execució de les obres: 

 Prats. 

 Blocs de pedra en els marges de torrents. 

Amb la proposta plantejada es produeix una pèrdua de biomassa vegetal, principalment en formacions 
de tipus forestals (84,2%) i un 15,8% és de prats. Donat el caràcter limitat de les afeccions, i la 
possibilitat de recuperació a mig termini, l’impacte s’avalua com a MODERAT. 

Mesures preventives i correctores 

La sensibilitat de l’àmbit sol·licita mesures correctores, que es basen fonamentalment en la 
revegetació dels espais afectats, i que seran susceptibles d’allotjar vegetació.  

Restauració vegetativa 

Els criteris de restauració que es seguiran són els que es mostren a continuació: 

• Pendents projectades hauran de permetre l’estabilitat de les capes de terra vegeta i que permetin 
la seva restauració. En general seran pendents inferiors al 2H:1V. 

S’atendrà sempre als criteris de control de l’erosió definits. 

• Finalment, quant a la tipologia de la vegetació serà sempre espècies autòctones, quedant 
expressament excloses qualsevol tipus d’espècie forana i invasora. 

Seguint aquests criteris, es preveu la revegetació dels següents àmbits: 

• Restauració del corriol que recorre el marge dret (sentit nord) de la vall del torrent del Palós. 

• Desmunts i terraplens del traçat de les conduccions d’aigua: 

• Amplada de la pista 3,5 m. 

• Pendents talussos interiors i exteriors: 2H:1V. 

• Aportació i estesa de terra vegetal i hidrosembra. 

• Restauració dels talussos i integració paisatgística de la coberta de la caseta de la microcentral. 

Es defineixen diferents tipologies de restauració segons les cobertes actuals a l’àmbit del projecte: 

• Àmbits de prat. S’aportarà 25 cm de terra vegetal i s’hidrosembrarà (hidrosembra tipus). 

• Marges de torrents, aportació de blocs de pedra per restituir la textura original, orientant la 
superfície envellida dels blocs en la cara exterior, i recebat amb terra vegetal. 
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COMPOSICIÓ ESPECÍFICA DE LLAVORS 

Família Espècie % gr/m2 

hidrosembra 

% 
cobertura 

Llavors / 
cm2 

GRAMINIES Festuca arundinacea 20 6 11,06 0,3 

Lolium perenne 35 10,5 19,35 0,6 

Festuca rubra conmutata 20 6 13,82 0,5 

Festuca rubra ‘rubra’ 15 4,5 11,85 0,5 

LLEGUMINOSES Lotus corniculatus 2 0,6 177,27 2,1 

Trifolium repens 4 1,2 177,27 2,5 

Medicago sativa 4 1,2 2,21 0,1 

TOTAL 30,0 412,9 6,5 

 

26. Pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació 

La pèrdua de capacitat regenerativa resulta de l’afecció al sòl, al pool de llavors d’estructures de 
reproducció vegetativa que es perdran. De la mateixa manera que en el cas dels sòls, és proporcional 
a l’ocupació  

És destacable que tota la superfície d’ocupació és restaurable. La restauració dels traçats de la 
conducció d’aigua i la geometria prevista dels talussos (desmunts i terraplens) de la plataforma de 
l’accés garanteix el suport de la vegetació i la qualitat del sòl. 

Les cobertes actuals a l’àmbit d’ocupació de la instal·lació de la microcentral es mostren a la següent 
taula: 

 

COBERTES DEL SÒL EN L’ÀMBIT DE LA MICROCENTRAL 

Cobertes Superfície (ha) (%) 

Freixeneda 0,27 60,9 

Pineda de pi roig 0,07 15,7 

Roureda de roure martinenc 0,03 7,5 

Conreus herbacis 0,01 1,6 

Prats 0,06 14,2 

Total 0,44 100,0 

 

La recuperabilitat de l’impacte, la importància del sòl, i concretament de la terra vegetal, en l’èxit 
de la restauració, i els efectes indirectes sobre altres medis, fa que l’impacte s’avaluï com MODERAT. 

Mesures preventives i correctores 

Es portarà a terme, previ a qualsevol activitat que pugui afectar el sòl 

• Decapatge de la terra vegetal. 

• Abassegament en condicions adequades per al posterior aprofitament. Així, per tal d’evitar 
annoxia en l’interior de les piles que pugues afectar, el seu potencial per a la restauració es 
portaran a terme: 

 Piles, amb una alçada màxima de 2 metres. 

 Voltejos, cada sis mesos (encara que es preveu que la durada de les obres sigui inferior a 6 
mesos). 

 Sembres provisionals de la superfície, si el temps d’emmagatzemament és superior a 1 any 
(encara que es preveu que la durada de les obres sigui inferior a 6 mesos). 

Aquesta terra vegetal s’aprofitarà per a la restauració de les zones prèviament decapades, un cop 
portats a terme el reperfilat de la superfície. 

En coherència l’avaluació de l’impacte residual, és a dir, un cop aplicades les mesures correctores és 
de COMPATIBLE. 

27. Degradació de les comunitats properes per desbordament de les accions constructives 

La necessitat d’actuar en un àmbit molt sensible des del punt de vista de les comunitats vegetals i 
faunístiques presents, genera efectes potencials per l’abocament accidental de terra, de l’obertura 
de camins sobre les comunitats del marge de l’àmbit d’obres, el trànsit de qualsevol tipus de vehicle 
per zones no previstes, principalment maquinària pesada, que poden provocar una degradació de la 
vegetació. La pèrdua de plantes per enterrament, trepig o la ruptura de branques dona lloc a un 
augment de la pèrdua de biomassa vegetal. 

A més a més, durant el procés de desbrossat es pot incidir, de forma involuntària, sobre la vegetació 
que limita amb la superfície a desbrossar. 

En general, tota la vegetació del voltant de la superfície d’ocupació de l’obra es pot veure afectada 
per aquest efecte. L’efecte apareixerà de manera irregular durant el període de construcció i amb 
una durada temporal. 

En general aquest efecte té un caràcter potencial, i amb mesures de caràcter preventiu hauria de ser 
inapreciable.  

Malgrat això, la sensibilitat general de l’àmbit, i el relleu, en algunes zones complex, fa que pugui 
tenir una certa entitat. Els àmbits on es realitzaran mesures d’integració paisatgística amb els 
excedents e terres, són les zones més sensibles als desbordaments. Aquestes zones són: 

• Geometria dels desmunts i terraplens del traçat de les conduccions d’aigua: 

• Amplada de la pista 3,5 m. 

• Pendents talussos interiors i exteriors: 2H:1V. 

• Aportació i estesa de terra vegetal i hidrosembra. 

• Restauració dels talussos i coberta de la caseta de la microcentral. 

Durant les obres, com durant l’explotació, qualsevol desbordament pot generar efectes greus, i per 
tant s’avalua com a SEVER. 

Mesures preventives i correctores 

S’han definit mesures en fase de disseny: 

• Establir rasants encaixades dels traçats de les conduccions d’aigua en el terreny natural. 
D’aquesta manera s’evita que hi hagi desbordaments de terres a les lleres dels torrents i desmunts 
d’alçades considerables. 

• Encaixar la caseta de la microcentral en les vessants de muntanya per integrar-la en el paisatge. 

Alhora, de manera general, per limitar aquest efecte es portarà a terme: 

• Delimitar els àmbits de treball amb estaques de fusta amb color fluorescent, que marqui l’àmbit 
i l’alineació dels accessos.  

• Prohibir de circular o ocupar espais fora dels estrictament previstos, i per tant de la pròpia traça 
del teleesquí. 



En cas produir-se, la única mesura correctora, és que totes les zones afectades es restitueixin a la 
seva situació original. 

Amb les mesures proposades l’avaluació de l’impacte residual de COMPATIBLE. 

Resum dels efectes sobre la vegetació 

En a següent taula es mostra l’avaluació dels principals efectes ambientals, avaluant també l’impacte 
residual: 

 

RESUM DELS IMPACTES SOBRE LA VEGETACIÓ 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Impacte Residual 

MEDI NATURAL VEGETACIÓ 25. Pèrdua de biomassa vegetal S C 

  26. Pèrdua de la capacitat regenerativa de la 
vegetació 

S C 

  27. Degradació de les comunitats properes per 
desbordament de les accions constructives 

S C 

  28. Impacte per augment del risc d’incendis C C 

  29. Pèrdua de producció vegetal per augment de 
sòlids en suspensió en l’atmosfera, o per emissió 
de contaminants per la maquinària durant la 
construcció 

C C 

 

6.2.2.2 Fauna 

En aquest espai s’hi troben algunes espècies d'especial interès (amenaçades, vulnerables, rares), 
catalogades així per diferents directives o normatives d'àmbit europeu, estatal i català.  

És el cas de les espècies d’aus que es troben en els espasi forestals perdiu xerra (Perdix perdix), 
xoriguer comú (Falco tinnunculus), aligot comú (Buteo buteo), la becada (Scolopax rusticola), mussol 
pirinenc (Aegolius funereus), merla roquera (Monticola saxatilis), picot negre (Dryocopus martius), 
picot garser gros (Dendrocopos major), grasset de muntanya (Anthus spinoletta), còlit gris (Oenanthe 
oenanthe) 

Quant als mamífers, en la vall del torrent del Palós, hi ha la possible presència de l'almesquera 
(Galemys pyrenaicus), mostela (Mustela nivalis), marta (Martes martes), guineu (Vulpes vulpes), gat 
fer (Felis silvestris), senglar (Sus scrofa), isard (Rupicapra rupicapra). 

 

Els criteris i objectius més significatius definits són: 

 

SELECCIÓ PRÈVIA DEL PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Significatius 

MEDI NATURAL FAUNA 30. Destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la 
fauna 

Si 

  31. Alteració de marges i risc d’afecció dels hàbitats de la 
fauna aquàtica a les proximitats de rius i torrents 

Si 

  32. Alteració dels comportaments de la fauna per augment 
d’activitat 

Si 

  33. Desaparició física dels animals durant l’execució de 
l’obra 

Si 

  34. Efecte barrera  Sí 

30. Destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna 

La destrucció d’hàbitats es limita en el traçat de les conduccions d’aigua i en la plataforma de la 
caseta de la microcentral hidroelèctrica. Es preveu que en el traçat de la plataforma de les canonades 
d’aigua i en els talussos que es generen, s’incorporin els excedents de terres per restaurar les cobertes 
actuals. 

• Quant al traçat de les conduccions, s’ha dissenyat ajustant les pendents de les canonades a 
l’orografia de la vall, garantint el salt hidràulic de 107 m., per tal d’evitar al màxim la generació 
de superfícies desestabilitzades. 

• L’encaix de la caseta de la microcentral en el terreny existent, permet integrar paisatgísticament 
l’edificació en el relleu que l’envolta. 

L’efecte per destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna són significatives. Malgrat 
tot, és un efecte temporal i s’avalua com a MODERAT. 

Mesures preventives i correctores 

Les mesures han estat de disseny, evitant al màxim les afeccions a les zones de major sensibilitat: 
zones de rius i torrents. 

Les zones afectades es restauraran, revegetant mitjançant hidrosembra les superfícies neoformades, 
i es reposaran les cobertes dels marges dels torrents amb blocs de pedra. 

Durant les obres, les mesures seran de caràcter preventiu en general: 

• Localitzar les instal·lacions auxiliars, els abassegaments de materials, i parc de maquinària , en 
zones menys sensibles, i per tant, en la zona d’entrada a la vall del torrent del Palós, al marge 
de la carretera GIV-4016. 

• Evitar afeccions innecessàries, amb una acurada senyalització de zones de treball i accessos. 
Concretament es senyalitzarà amb estaques els punts d’activitat i accessos. 

Amb aquestes mesures, l’impacte residual s’avalua com a COMPATIBLE. 

31. Alteració de marges i risc d’afecció dels hàbitats de la fauna aquàtica a les proximitats de rius i torrents  

Els rierols existents a l’àmbit són llocs significatius per a petits mamífers, com l’almesquera (Galemys 
pyrenaicus), els amfibis, com el tritó pirinenc (Calotriton asper), especialment durant el període 
reproductor. 

El traçat de les conduccions s’ha implantat en una àrea de menor afectació a zones de rius i torrents, 
84,2 % de superfície forestal i 15,8 % de superfície de prats. 

Donat l’entitat dels cursos d’aigua, l’àmbit és molt sensible, i per tant l’impacte s’avalua com a 
MODERAT. 

Mesures preventives i correctores 

Els punts de captació (del torrent Llarg i del Cortalet) i la connexió (en Y) amb la caseta de la 
microcentral, són les àrees on es poden afectar els marges de la llera: 

• El disseny de l’estructura mantindrà íntegrament la llera i els seus marges, evitant qualsevol 
afecció al curs superficial aigües avall de la captació. 

• Aquesta estructura es construirà amb materials prefabricats, muntats in-situ, amb l’objectiu 
d’evitar la manipulació de materials al seu voltant. 

• Els assuts no ocuparan tota l’amplada de la llera dels torrents, sinó que quedarà lliure una part 
de l’assut, que garantirà la connectivitat fluvial aigües avall. 

• Els assuts disposaran d’una comporta de derivació, la qual assegurarà que el cabal de 
manteniment (de 15 i 5 l/s), no puguin entrar mai en el canal que connecta amb la caseta de la 
microcentral. 

• En les captacions hi haurà una limitació efectiva del cabal màxim que es capta, de 84 i 28 l/s, 
amb l’objectiu d’evitar derivar aigua que la turbina no usarà. 
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Amb aquestes mesures, l’impacte residual s’avalua com a COMPATIBLE. 

32. Alteració dels comportaments de la fauna per augment d’activitat 

Aquest efecte es manifestarà de forma temporal durant les obres, i permanent durant l’explotació. 

Es produirà bàsicament durant el moviment de maquinària, i en general en tota la fase d’obra. Els 
sorolls derivats de l’activitat de l’obra i explotació poden espantar la fauna, principalment 
vertebrada, dificultant la seva activitat, i especialment durant els períodes de reproducció. 

Si bé, en general, aquest impacte és temporal i reversible, donada la composició específica de la 
zona, una vegada finalitzada l’acció pertorbadora moltes espècies haurien de tornar als espais ocupats 
anteriorment. 

Cal fer esment que l’augment de l’activitat únicament es desenvoluparà durant la fase de construcció 
del traçat de les conduccions. L’explotació de la microcentral elèctrica no comporta cap increment 
de l’activitat, ja que únicament té la funció de dotar d’energia elèctrica el mas de Cal Palós. 

Mesures preventives i correctores 

Per evitar que la fase constructiva s’iniciï en períodes sensibles per a la fauna, prèviament a l’inic 
del període reproductor, s’iniciarà l’activitat a la zona, mitjançant la supervisió visual de l’àmbit. 
D’aquesta manera s’evitarà la implantació d’espècies nidificants a la zona del projecte.  

En la següent taula es mostren els període reproductors de les espècies més sensibles que de forma 
probable es poden situar a les proximitats de l’àmbit d’implantació de la central. 

 

CALENDARI REPRODUCTOR DE L'AVIFAUNA 

Espècie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Picot negre *             

Picot garser gros             

Esparver             

Aligot comú             

Astor             

Pardal d’ala blanca (1)             

Xoriguer comú             

Gralla de bec groc              

Gralla de bec vermell *             

Merla d’aigua             

Còlit gris (2)             

Merla roquera             

Cotxa fumada             

(1) Espècies “vulnerables. 

(2) Espècie estival 

(*) Annex I Directiva Aus 2009/147/CE. 

 

Un cop acabada la fase constructiva de la microcentral hidroelèctrica, durant la resta de l’any, no hi 
haurà cap tipus d’activitat, més enllà de les operacions de manteniment, concentrada a la caseta de 

la central (on hi haurà la turbina, la vàlvula de derivació i el generador), de manera que no generin 
sorolls que puguin pertorbar a la fauna. 

La sensibilitat de l’àmbit comporta una avaluació negativa de l’impacte cert per molèsties i per tant 
s’avalua com a SEVER. 

El seu caràcter però és reversible, i un cop finalitzades les obres, per l’activitat generada per la bassa, 
en resultarà un impacte residual de COMPATIBLE. 

33. Desaparició física dels animals durant l’execució de l’obra 

L’àmbit es situa en hàbitats sensibles per a la fauna aquàtica com l'almesquera (Galemys pyrenaicus), 
amfibis com el tritó pirinenc (Calotriton asper), i aus en àmbits forestals com l’àliga marcenca 
(Circaetus gallicus), l’aligot vesper (Pernis apivorus), el picot negre (Dryocopus martius). 

Mesures preventives i correctores 

Donada la superfície a desbrossar, s’han de prendre mesures preventives per evitar l’afecció a la 
fauna, especialment en els períodes més sensibles: 

• S’iniciaran les obres, prèviament a l’inici del període reproductor per afavorir que les espècies 
nidificants, situïn els seus nius fora de l’àmbit d’implantació de les obres. 

Un cop s’hagin acabat les obres es preveu que els animals puguin retornar a l’àmbit que envolta 
la instal·lació de la microcentral, donat que l’activitat serà mínima, únicament limitada a les 
activitat de manteniment de la instal·lació, limitada a l’interior de la caseta. 

• Abans d’iniciar les obres, es prospectarà el terreny a intervenir per localitzar possibles exemplars 
de fauna. Aquestes prospeccions es faran en tot l’àmbit d’implantació, però especialment en els 
punts propers als marges dels torrents. 

• Durant les obres, s’evitarà deixar rases obertes en acabar la jornada de treball, o bé protegir-les 
adequadament per evitar que hi caiguin animals. En reiniciar el treball, serà necessari prospectar 
dins les rases o zones d’excavació per a comprovar que no n’hi ha animals atrapats. 

Amb les mesures definides, l’impacte residual es pot avaluar de COMPATIBLE donat que cessarà un 
cop finalitzi l’activitat. 

34. Efecte barrera 

A escala territorial no hi ha efecte barrera per la instal·lació de la microcentral elèctrica, donat que 
la zona d’implantació es situa en una de les vessants orientades al sud des de la carena que connecta 
el Puig de Dòrria (2.547 ms.n.m) amb la Collada de Toses (1.790,7 ms.n.m.), i tot el traçat de les 
conduccions estarà soterrat. 

Hi ha diferents aspectes que incideixen en la millora de la connectivitat, i que s’han contemplat en 
la fase de disseny: 

• Geometria dels desmunts i terraplens del traçat de les conduccions d’aigua: 

• Amplada de la pista 3,5 m. 

• Pendents talussos interiors i exteriors: 2H:1V. 

• Restauració, mitjançant l’aportació i estesa de terra vegetal i hidrosembra. 

• Restauració dels talussos i coberta de la caseta de la microcentral. 

En una escala més petita, les captacions situades a les lleres del torrent Llarg i del Cortalet, s’evitarà 
que actuïn de tampes per a la petita fauna (mamífers i amfibis) garantint que: 

• El disseny de l’estructura mantindrà íntegrament la llera i els seus marges, evitant qualsevol 
afecció al curs superficial aigües avall de la captació. 



• Aquesta estructura es construirà amb materials prefabricats, muntats in-situ, amb l’objectiu 
d’evitar la manipulació de materials al seu voltant. 

• Els assuts no ocuparan tota l’amplada de la llera dels torrents, sinó que quedarà lliure una part 
de l’assut, que garantirà la connectivitat fluvial aigües avall. 

• Els assuts disposaran d’una comporta de derivació, la qual assegurarà que el cabal de 
manteniment (de 15 i 5 l/s), no puguin entrar mai en el canal el flux d’aigua que connecta amb 
la caseta de la microcentral. 

• Prèviament a l’entrada d’aigua a la canonada de pressió, i haurà una reixeta de pas fi (10 x 10 
mm.) que privarà del pas de petits mamífers i amfibis a l’interior de la instal·lació, i possibilitarà 
remuntar la reixeta, donat que té una pendent d 30º. 

• En les captacions hi haurà una limitació efectiva del cabal màxim que es capta, de 84 i 28 l/s, 
amb l’objectiu d’evitar derivar aigua que la turbina no usarà. 

Malgrat el que s’ha exposat l’impacte s’avalua com a MODERAT, restant com a MODERAT l’impacte 
residual, ja que no són possibles mesures correctores addicionals a les ja adoptades en la fase de 
disseny del projecte. 

Resum dels efectes sobre la fauna 

En a següent taula es mostra l’avaluació dels principals efectes ambientals, avaluant també l’impacte 
residual: 

 

RESUM D’IMPACTES SOBRE LA FAUNA 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Impacte Residual 

MEDI NATURAL FAUNA 30. Destrucció física dels hàbitats ocupats o 
explotats per la fauna 

M C 

  31. Alteració de marges i risc d’afecció dels hàbitats 
de la fauna aquàtica a les proximitats de rius i 
torrents 

M C 

  32. Alteració dels comportaments de la fauna per 
augment d’activitat 

S C 

  33. Desaparició física dels animals durant l’execució 
de l’obra 

M C 

  34. Efecte barrera M M 

 

6.2.2.3 Paisatge 

El paisatge actual de l’àmbit és el resultat de diferents processos morfogenètics que s’han donat al 
llarg de la seva història geomorfològica. En l’àmbit del projecte hi domina el paisatge resultant del 
modelat fluvial, posterior a les glaciacions del quaternari. La vall profunda del riu Rigat i els seus 
afluents tributaris, com és el cas del torrent del Palós en són un exemple.  

A part del modelat fluvial és destacable la vegetació exsitent, situada a l’estatge montà superior, per 
sota dels boscos subalpins, on hi ha un domini de la vegetació forestal, com les freixenedes (Fraxinus 
excelsior), els boscos de pi roig (Pinus sylvestris) i rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens). 

El paisatge de la vall del torrent del Palós, té un elevat interès, pels seus valors i la seva visibilitat. 
És destacable el corriol que connecta el revolt de la carretera GIV-4016 a l’inici de la vall, amb la 
confluències dels dos efluents del torrent Llarg i del torrent del Cortalet. 

 

SELECCIÓ PRÈVIA DEL PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Significatius 

MEDI NATURAL PAISATGE 36. Impactes per alteració del paisatge actual Si 

  37 Impactes derivats de petites escales d’observació o 
alteració de paisatges sensibles 

Si 

 

36. Impactes per alteració del paisatge actual 

La implantació de la microcentral hidroelèctrica es situa en la vall del torrent del Palós, en les 
vessants de la “Muntanya de Pelós” que connecten el Puig de Dòrria (2.547 ms.n.m) i la Collada de 
Tosses (1.790,7 ms.n.m.). 

La construcció de la microcentral comporta: 

• La implantació de dues captacions en els torrents Llarg i del Cortalet (ambdós a la cota 1.413 
ms.n.m.). 

• El traçat de dues conduccions que connecten cadascuna de les captacions amb el punt d’unió 
(“Y”), a la cota 1.383 ms.n.m. 

• La galeria en càrrega que connecta el punt d’unió “Y” amb la caseta de la central. 

• La construcció de la caseta on s’instal·la la turbina, la vàlvula de derivació i el generador. 

Les rases i els traçats de les conduccions, es restauraran mitjançant el rebliment amb terres i 
hidrosembra, i per tant un cop restaurada la superfície, no seran visibles. Per contra la caseta de la 
central, situa a l’inici de la vall, al marge de la carretera GIV-4016 sí que serà visible des de la 
carretera. 

Mesures preventives i correctores 

Les mesures es concentren en la restauració morfològica i vegetativa dels traçats de les conduccions 
i dels talussos, i la integració paisatgística de l’edificació de la microcentral. Les estratègies que es 
seguiran seran: 

• Desdibuixar la geometria dels traçats de les conduccions, evitant un traçat amb una geometria 
regular. Per tant tots els excedents de terres s’utilitzaran per la restauració morfològica del 
traçat de les conduccions. 

• Integrar l’edificació de la caseta de la microcentral en les vessants que envolten l’àmbit 
d’implantació, mitjançant: 

 La integració de l’edificació en la vessant de muntanya, de manera que disminueix l’impacte 
visual des de la carretera i del corriol que connecta amb la part superior de la vall. 

 Coberta de la caseta de la microcentral revegetada amb espècies pratenses. 

• S’aportarà sobre la superfície els materials retirats de la capa superficial, mantenint les textures 
originals: 

 Prats. 

 Blocs de pedra en els marges de torrents. 

Amb les mesures proposades d’integració paisatgística es preveu que l’impacte residual sigui 
MODERAT. 

37 Impactes derivats de petites escales d’observació o alteració de paisatges sensibles 

El traçat de la conducció des de les captacions fins a la caseta de la central, genera una modificació 
en les formes del relleu en vessant, a una franja lineal que remunta la vall pel marge esquerre del 
torrent del Palós. Aquest traçat perceptible des de la carretera GIV-4016 genera un efecte 
artificialitzador en el paisatge. 
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Els impactes indirectes es resumeixen en: 

• Franja d’amplada de 3,5 m. del traçat de les conduccions des de l’inici de la vall fins a la 
confluència dels torrents tributaris (Llarg i del Cortalet). 

• Geometria dels talussos generats en el traçat de les conduccions d’aigua. 

• Encaix de l’edificació de la caseta de la central amb el relleu existent. 

S’ha fet una avaluació dels recorreguts visuals, a partir del càlcul de les conques visuals des de la 
carretera GIV-4016, que recorre la vall del riu Rigat pel marge esquerre i que comunica els pobles de 
la vall (Ribes de Freser – Planoles - Fornells de la Muntanya  i Toses. 

Des de cada punt s’ha calculat, mitjançant el programari d’Arcgis, la seva conca visual, superposant 
els impactes de cada un dels punts calculats, resultant amb una figura d’intensitats de colors. Els més 
vermells són més visibles i els més clars menys. 

Un cop realitzada la modelització s’observa que l’àmbit on s’implanta la caseta de la central és visible 
des de la carretera GIV-4016. 

Resum dels efectes sobre el paisatge 

En a següent taula es mostra l’avaluació dels principals efectes ambientals, avaluant també l’impacte 
residual: 
 

SELECCIÓ PRÈVIA DEL PRINCIPALS EFECTES POTENCIALS 

Medi Vectors Efectes potencials sobre el medi Impacte Residual 

MEDI 
NATURAL 

PAISATGE 36. Impactes per alteració del paisatge actual S M 

  37 Impactes derivats de petites escales d’observació o 
alteració de paisatges sensibles 

S M 

 

6.2.3 Medi sòcioeconòmic i ordenament territorial 

Aquesta central hidroelèctrica preveu dotar d’energia elèctrica el mas “el Palós”, propietat de 
l’empresa “el Palós”, la qual preveu implantar-hi un establiment d’Hosteleria, després de la 
rehabilitació de l’edificació. 

La central hidroelèctrica capta l’aigua de dos torrents (Llarg i del Cortalet), els quals connecten amb 
la caseta de la central (on hi ha la turbina i el generador), situada a l’inici de la vall, genera un salt 
de 107 m., i una potencia elèctrica de 547 MWh anuals. 

Aquesta instal·lació possibilita la rehabilitació del mas del Palós, actualment en runes, i la implantació 
d’una activitat d’hostaleria a l’àmbit. 

 

7.  DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

7.1 MESURES EN FASE DE DISSENY 

7.1.1 Línies estratègiques 

GEOMETRIA DEL TRAÇAT DE LES CONDUCCIONS 

La construcció de la microcentral hidroelèctrica del Palós comporta efectes significatius en el 
paisatge, i en aquest cas sobre un paisatge significatiu com és la vall del riu Rigat, la qual connecta 
les poblacions de la Vall de Ribes (Ribes de Freser, Planoles, Fornells de la Muntanya i Toses) amb la 
Cerdanya (Alp, el Vilar d’Urtx i Puigcerdà). 

De fet, els objectius de qualitat paisatgística (OQP), estableixen: 

Objectiu 4.5. Unes valls del Ter i del Freser on les planes estiguin preservades i alliberades de 
construccions excessives per tal de millorar la qualitat del mosaic paisatgístic i mantenir la 
identitat visual. 

Objectiu 4.6. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables 
ecològicament i que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús 
turístic i de gaudi. 

La vall del torrent del Palós és una d’aquestes valls que s’han de preservar i mantenir la identitat 
visual. Per tant, el disseny del projecte de la microcentral haurà de tenir cura de la percepció de la 
qualitat paisatgística de la vall. 

Els efectes sobre el paisatge són la rasant del traçat de les canonades, que tot i ser soterrades generen 
una plataforma lineal en el terreny. Els talussos resultants de la plataforma tindran com a pendent 
màxim 2H:1V. Aquesta morfologia lineal modifica la morfologia “en vessant” de la vall. Tota la 
instal·lació es troba soterrada, a excepció de la caseta de la microcentral, la qual s’integrarà amb la 
vessant de muntanya i la coberta es recobrirà amb plantes herbàcies. 

Talussos del traçat 

El traçat de les conduccions d’aigua des de les captacions fins a la microcentral es preveu construir 
una plataforma de 3,5 m., amb talussos d’alçades inferiors a 1 m. (h < 1m.) i de pendents 2H:1V, tan 
en desmunts com en terraplens. 

• Donada la complexitat del terreny de l’àmbit, es realitzarà la compensació transversal de terres 
en tot el traçat de les conduccions. D’aquesta manera s’evita la necessitat d’una zona de 
transport de maquinària, quedant limitada la zona d’afecció, exclusivament a la plataforma per 
poder realitzar l’excavació de la rasa. 

• Es realitzarà el decapatge de la zona estricte de treball, segregant els abassegaments, de terres 
vegetals i de terres d’excavació. 

 



 

Geometria de la plataforma de les conduccions 

 

 

 

 

Restauració i naturalització del traçat de la plataforma del traçat de les conduccions 

INTEGRACIÓ DELS ELEMENTS CONSTRUÏTS 

Caseta de la microcentral. 

La caseta de la microcentral, on s’ubica la vàlvula de regulació, la turbina, i el generador, es situa a 
l’entrada a la vall del Palós, al marge de la carretera GIV-4016. De tota la instal·lació, la caseta de 
la central és la part més visible. Per aquest motiu com a mesures d’integració paisatgística es 
realitzen les següents actuacions: 

• Construcció d’un mur de contenció per integrar l’edificació a dins del marge de la muntanya. 

• Reblert de terres, procedent dels excedents del desmunt, a la coberta de la caseta de la 
microcentral, amb 30 cm. de terra vegetal. 

• Hidrosembra de gramínies i lleguminoses a la coberta. 

• Restauració del talús, situat a la franja superior de la caseta, on es preveu integrar l’edificació 
en el vessant de muntanya, mitjançant l’estesa de 30 cm. de terra vegetal, hidrosembra i 
plantacions arbòries. 
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Captacions d’aigua. 

Les captacions situades a les lleres del torrent Llarg i del Cortalet, s’integraran en el paisatge, 
garantint que: 

• El disseny de l’estructura mantindrà íntegrament la llera i els seus marges, evitant qualsevol 
afecció al curs superficial aigües avall de la captació. 

• Aquesta estructura es construirà amb materials prefabricats, muntats in-situ, amb l’objectiu 
d’evitar la manipulació de materials al seu voltant. 

• Els assuts disposaran d’una comporta de derivació, la qual assegurarà que el cabal de 
manteniment (de 15 i 5 l/s), no puguin entrar mai en el canal que connecta amb la caseta de la 
microcentral. 

• En les captacions hi haurà una limitació efectiva del cabal màxim que es capta, de 84 i 28 l/s, 
amb l’objectiu d’evitar derivar aigua que la turbina no usarà. 

7.1.2 Protecció de la fauna 

GEOMETRIA DE LES CAPTACIONS D’AIGUA. 

Assuts en els torrents Llarg i del Cortalet 

Les captacions es situen en el torrent Llarg i en el torrent del Cortalet a les cotes 1.413 ms.n.m. Les 
característiques constructives són: 

• Els assuts no ocuparan tota l’amplada de la llera dels torrents, sinó que quedarà lliure una part 
de l’assut, que garantirà la connectivitat fluvial aigües avall. 

• L’assut disposarà d’una reixeta de pas fi (10 x 10 mm.), remuntable (28º) per a petits mamífers i 
amfibis, situat a la part més fonda de l’assut (64 cm.) prèviament a l’entrada de l’aigua a la 
conducció de la instal·lació. 

• Es realitzarà un reperfilat dels marges  de la llera que on hi ha les dues captacions, situades als 
dos torrents. Amb l’objectiu que siguin remuntables per a la fauna en cas de caiguda es projecten 
amb pendents 2H:1V. Aquests talussos també es restauraran mitjançant: 

 Aportació i estesa de 30 cm. de terra vegetal. 

 Hidrosembra dels marges. 

 

 

 

7.1.3 Restauració general de l’àmbit 

A part de les mesures que defineixen el projecte, com el traçat de les canonades i l’emplaçament de 
la caseta de la central, es defineixen les següents mesures que han de finalitzar amb la integració 
paisatgística de la microcentral en aquest entorn d’alta sensibilitat. Aquests són: 

• Protecció del sòl, amb restauració de les superfícies generades. 

• Plantació de freixes (Fraxinus excelsior) a l’entorn de la caseta de la microcentral. 

REIXETA 10 X 10 mm
RAMPA DE SORTIDA



PROTECCIÓ DEL SÒL, AMB RESTAURACIÓ DE LES SUPERFÍCIES GENERADES. 

La mesura correctora principal és la restauració de les superfícies alterades, aportant: 

• Terra vegetal, si la geometria ho permet la terra vegetal prèviament decapada i hidrosembrant 
la superfície. 

• Aportació de blocs de roca (de la pròpia obra) en els marges del torrent del Palós, per dissipar 
l’energia del flux d’aigua provinent de la caseta de la central. 

Així, en general es portarà a terme: 

• Es realitzarà prèviament el decapatge dels 30 cm. de la terra vegetal, i s’abassegaran les terres 
en forma de cordons al marge del traçat de la plataforma. 

• S’executarà el rebliment de les terres, naturalitzant el perfil teòric del traçat de les canonades, 
fins a l’entrega amb el terreny, formant pendents amb formes orgàniques i amb pendents similars 
a les del terreny natural. 

• Es realitzarà l'aportació i estesa de 30 cm de terra vegetal. 

• Hidrosembra d’espècies herbàcies, gramínies i lleguminoses: 

 

COMPOSICIÓ ESPECÍFICA DE LLAVORS (HD1) 

Família Espècie % gr/m2 

hidrosembra 

% 
cobertura 

Llavors / 
cm2 

GRAMINIES Festuca arundinacea 20 6 11,06 0,3 

Lolium perenne 35 10,5 19,35 0,6 

Festuca rubra conmutata 20 6 13,82 0,5 

Festuca rubra ‘rubra’ 15 4,5 11,85 0,5 

LEGUMINOSES Lotus corniculatus 2 0,6 177,27 2,1 

Trifolium repens 4 1,2 177,27 2,5 

Medicago sativa 4 1,2 2,21 0,1 

TOTAL 30,0 412,9 6,5 

 

PLANTACIÓ DE FREIXES (FRAXINUS EXCELSIOR) A L’ENTORN DE LA CASETA DE LA CENTRAL 

La caseta de la central s’integra a l’interior de la vessant de muntanya, cobrint parcialment 
l’estructura de l’edificació. Les mesures d’integració paisatgística que es realitzaran seran: 

• En el talús que connecta la coberta de la caseta amb el terreny original es preveu les següents 
actuacions: 

 Aportació i estesa de 30 cm. de terra vegetal. 

 Hidrosembra d’espècies de gramínies i lleguminoses. 

 Plantació de freixes. 

• En els marges del torrent del Palós que es situen entorn de la caseta de la central, també es 
realitzaran plantacions de freixes. A més a més, de l’aportació i estesa de terra vegetal, es 
realitzarà un recebat, en els blocs de pedra que es situen en la sortida de la canonada que prové 
de la turbina. 

7.2 MESURES DURANT LA CONSTRUCCIÓ 

LIMITAR LES OCUPACIONS DE LES OBRES 

Per tal d’evitar l’afecció incontrolada al sòl es portaran a terme les següents mesures preventives: 

• S’aprofitarà estrictament els accessos existents, des del camí que recorre el marge dret de la vall 
del Palós (en sentit nord) per aproximar-se a l’obra. No s’obrirà cap nova pista per accedir a la 
traça, que permeti el pas de vehicles pesants. 

• Prohibició de circular fora de l’àmbit estricte de l’àrea d’implantació del traçat de les 
conduccions. Donades les dimensions de la instal·lació hidroelèctrica, s’elaboraran mapes 
d’accés, actualitzats a mesura que avanci la construcció. 

• Senyalització estricta dels camins d’accés als punts d’obra. 

• S’habilitarà l’aparcament a l’entrada a la vall del torrent del Palós, al marge de la carretera GV-
4016, una zona d’instal·lacions auxiliars, que centralitzarà l’abassegament de materials, el 
manteniment, si s’escau de la maquinària. 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Es preveuen les diferents estratègies, en base a: 

• Gestió d’olis i greixos. 

 Obligació de la maquinària a realitzar el manteniment en les seves respectives plantes, o 
als parcs de maquinària, que es preveurà a l’aparcament de l’inici de la vall del Palós. En 
aquest àmbit s’establirà un punt concret per aquestes activitats, amb la implantació de 
contenidors específics per llaunes, plàstics i olis usats. 

 La maquinària estàtica lligada a les excavacions, que no es pot desplaçar per realitzar 
aquestes operacions (giratòries o altres màquines lligades a excavacions puntuals) serà 
servida per un equip de manteniment i abastament, que serà l’encarregat de realitzar 
aquestes operacions amb la màxima seguretat, retirant el rebuig als punts de recollida de 
residus. 

• Formigonat. 

El formigonat de la caseta de la central (o altres instal·lacions associades a la instal·lació), es 
realitzarà a través cubes de formigó. 

La neteja de les cubes de formigó, es realitzarà a la pròpia planta de l’empresa de formigonat, 
mai a dins de l’obra. 

En el cas de preveure, la neteja de les canaletes, s’habilitarà un punt concret en l’aparcament 
situat a l’inici de la vall (al marge de la carretera GIV-4016). El material de neteja es retirà i es 
gestionarà. 

Les aigües de la neteja, mai aniran directament a un curs superficial. 

• Punt net. 

A l’aparcament s’habilitarà un punt net, per a la gestió dels residus generats a l’obra. Aquests es 
separaran coma mínim: 

 Runes 

 Olis 

 Ferralla 

 Paper 

 Plàstic 

 Rebuig 
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QUALITAT DE L’AIRE 

L’estratègia de compensar in situ es excedents de terres de l’excavació, permet reduir el transport 
de materials, reduint també les emissions de pols, per la circulació de maquinària sobre camins 
desestabilitzats. 

En tot cas, per evitar aquestes situacions, i donada l’alta utilització d’aquest espai, es preveurà el 
regat de la traça, com a mínim del camí de la vall del Palós (des del marge de la carretera GIV-4016) 
fins a la zona d’obres. 

Es portarà a terme també la neteja dels primers metres de la carretera GIV-4016 en el contacte amb 
la pista de la vall del Palós, en el cas d’haver materials arrossegats provinents de l’obra. 

PROTECCIÓ DEL SÒL. GESTIÓ DE TERRES VEGETALS 

Es portarà a terme, abans de qualsevol actuació el decapatge de 30 cm de terra vegetal, 
l’abassegament de forma adequada, i la posterior extensió, sobre el terreny ja reperfilat. 

• S’executarà el decapatge de la zona estricte de treball, excloent els abassegaments, tant de 
terres vegetals com de terres d’excavació. Mantenir el substracte original, encara que sofreixi 
una certa contaminació ha de ser més favorable que realitzar la seva excavació, i posteriorment 
l’aportació per a la restauració de la franja. Amb aquest procediment es manté l’estructura del 
terreny i no s’altera la morfologia. 

• Donat que en aquest projecte hi ha dos tipus de material d’excavació, la terra vegetal i el material 
d’excavació (que s’utilitzarà pel reblert de la rasa), es realitzarà la segregació del material en 
dos cordons paral·lels al traçat de les canonades diferenciant: 

 El material d’excavació, d’on es realitzarà el reblert de la rasa. 

 La terra vegetal que posteriorment s’utilitzarà per restaurar. 

PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES 

Les mesures tenen un caràcter preventiu, i són fonamentalment definir àmbits d’exclusió, on no serà 
possible cap tipus d’activitat temporal lligada a les obres llevat d’aquelles expressament definides a 
l’obra de captació. Seran zones d’exclusió per activitats temporals, les zones inundables de rius i 
torrents, i com a mínim 25 metres de les seves lleres. 

Només es permetran, al voltant dels torrents, aquelles activitats definides en el projecte, com les 
obres de captació, i els trams on s’hagi d’executar la plataforma per instal·lar-hi la canonada. 

Es preveu que qualsevol manipulació de productes potencialment contaminants es porti a terme en 
la zona d’instal·lacions auxiliars, que es preveu en l’aparcament de l’inici de la vall del Palós, que 
permetrà: 

• Concentrar les activitats de major impacte, limitant les activitats en les instal·lacions auxiliars. 

• Control de les aigües sortints, en aquests punts, amb un acurat control del drenatge, cap a les 
lleres. 

Les aigües generades, tindran diferents tractaments en funció de la seva procedència: 

• Les aigües de la plataforma d’instal·lacions auxiliars, és a dir de l’àmbit d’aparcament reservat, 
hauran d’anar necessàriament a una rasa, que permeti la seva retenció, prèvia a la incorporació 
al torrent del Palós. 

Això permetrà, en cas d’un vessament incontrolat, retenir aquestes aigües, i tractar-les in situ, o 
portar-les a un gestor. 

Aquesta rasa també actuarà de desbast, acumulant els materials arrossegats de la zona 
d’instal·lacions auxiliars. 

• S’habilitaran lavabos químics a la zona d’instal·lacions auxiliars. 

 

 

PROTECCIÓ DE LA FAUNA 

Donada la superfície a desbrossar, s’han de prendre mesures preventives per evitar l’afecció a la 
fauna, especialment en els períodes més sensibles: 

• En la següent taula es mostren els període reproductors de les espècies més sensibles que de 
forma probable es poden situar a les proximitats de l’àmbit d’implantació de la central. 

 

CALENDARI REPRODUCTOR DE L'AVIFAUNA 

Espècie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Picot negre *             

Picot garser gros             

Esparver             

Aligot comú             

Astor             

Pardal d’ala blanca (1)             

Xoriguer comú             

Gralla de bec groc              

Gralla de bec vermell *             

Merla d’aigua             

Còlit gris (2)             

Merla roquera             

Cotxa fumada             
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CALENDARI REPRODUCTOR DE L'AVIFAUNA 

Espècie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

(1) Espècies “vulnerables. 

(2) Espècie estival 

(*) Annex I Directiva Aus 2009/147/CE. 

 

• Abans d’iniciar les obres, es prospectarà el terreny a intervenir per localitzar possibles exemplars 
de fauna. Aquestes prospeccions es faran en tot l’àmbit d’ocupació, però especialment en els 
punts d’intercepció amb torrents, en el torrent del Palós i dels seus dos efluents (Llarg i del 
Cortalet). 

• Durant les obres, s’evitarà deixar rases obertes en acabar la jornada de treball, o bé protegir-les 
adequadament per evitar que hi caiguin animals. En reiniciar el treball, prospectar dins les rases 
per a comprovar que no n’hi ha animals atrapats. 

8.  RESUM DE PRESSUPOST 

El pressupost estimatiu inclou les mesures correctores d’impacte ambiental associades al PROJECTE 
D’UNA MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA A LA FINCA EL PALOS DE TOSES (GIRONA): 

 

RESUM DE PRESSUPOST 

Conceptes Capítols Pressupost (€) 

01. HIDROCENTRAL 01. Treballs previs 3.201,40 

 02. Moviment de terres 9.577,97 

 03. Condicionament del sòl 4.106,72 

 04. Revegetació 13.226,07 

TOTAL  30.112,16 

 

El pressupost d’execució de material PROJECTE D’UNA MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA A LA FINCA 
EL PALOS DE TOSES (GIRONA), puja a un total de TRENTA MIL CENT DOTZE AMB 16 CÈNTIMS (30.112,16 
€. 

9.  PROGRAMA DE SEGUIMENT 

9.1 OBJECTIUS DEL PVA 

Es desenvolupa un Programa de Vigilància Ambiental (P.V.A.), que té com objectius: 

• Que l’activitat es realitzi segons el projecte i les condicions en que s’hagi autoritzat. 

• Determinar l’eficàcia de les mesures de protecció ambiental contingudes al document ambiental. 

• Verificar l’exactitud i correcció de l’avaluació d’impacte. 

L'exactitud i correcció de l'avaluació d'impacte dependrà, en un principi, de l'escala de treball o el 
nivell de definició del projecte a avaluar. Així també, les mesures correctores i la seva eficàcia seran 
relatives a l’exactitud d’aquest estudi.  

En aquest sentit el P.V.A. actuarà a dos nivells: 

• Control de que les obres es realitzin segons el projecte avaluat, portant a terme les mesures 
correctores dictades. 

• Verificació de l’exactitud i eficàcia de les mesures correctores aplicades. 

Aquests dos nivells de supervisió seran font d’un procés interactiu de presa de decisions, objecte del 
P.V.A. Així, en un primer pas, es controlarà l’aplicació de les mesures i/o activitats, per posteriorment 
avaluar la seva suficiència, podent aparèixer: 

• Diferències d’escala en el P.V.A., respecte els documents ambientals. 

• Noves relacions entre els agents, fruit de noves decisions a nivell de P.V.A. 

• Falta d’exactitud dels documents ambientals. 

• Nous impactes, que demanaran noves mesures o un canvi d’intensitat d’aquestes, entrant altre 
cop en el cicle de presa de decisions, fins arribar a un estat del medi d’acord amb el Document 
ambiental. 

Per a dur a terme el seguiment caldrà: 

• Definir uns paràmetres ambientals de seguiment sensibles a l’avaluació d’eficàcia. 

• Definir unes directrius per a l’aplicació de les mesures correctores. 

• Definir un Pla d'Obra Ambiental, en relació amb el Pla d'Obra Constructiu, que localitzarà en 
l’espai i temps les mesures a aplicar. 

• Redacció d'un Llibre d'Obra Ambiental, on es recolliran: 

 Les Incidències Ambientals, on s'indiquin les desviacions sobre el projecte inicial, el canvi 
d'intensitat de les mesures, i/o l'aparició de nous impactes. 

 Seguiment de les mesures aplicades amb anotacions referents a la seva eficàcia. Aquest 
segon apartat servirà per localitzar les possibles incidències ambientals i/o actuar amb més 
informació front nous possibles impactes. 

9.2 EXECUCIÓ DEL PVA 

9.2.1 Organització 

El responsable tècnic competent, encarregat de l’execució del Programa de Vigilància, haurà de 
portar a terme les següents tasques: 

• Verificar l’execució de les mesures correctores definides 

• Portar a terme les operacions de seguiment ambiental. 
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• Redactar i realitzar els estudis i informes establerts en el present P.V.A., i d’acord amb el 
Document Ambiental. 

• Adaptar el present programa als canvis que es puguin donar durant l’execució de les obres, 
respecte el Document Ambiental. 

• Redacció dels informes requerits per les administracions competents. 

9.2.2 Equip adscrit a la vigilància 

El responsable tècnic competent, encarregat de l’execució del Programa de Vigilància Ambiental 
haurà de comptar amb la col·laboració d’un equip tècnic de suport ambiental, amb experiència en 
obres d’infraestructures. 

• Enginyer agrònom o de forest. 

• Biòleg per la protecció de la fauna 

9.2.3 Procediments del P.V.A. i paràmetres de seguiment 

Cal fixar uns paràmetres de seguiment, per tal d’avaluar l’eficàcia de les mesures dictades, i/o la 
possible aparició de nous impactes. En aquest sentit s’han definit uns procediments de vigilància, que 
s’estructuren de la següent forma. 

• Objectius, on s’indiquen els objectius del procediment. 

• Indicadors, en referència al concepte a observar o medi. 

• Llindars d’alerta i inadmissibles, on s’estableixen els nivells admissibles de desviació respecte els 
nivells esperats. 

• Calendaris de campanyes de seguiment. 

• Descripció de la campanya. 

• Punts de comprovació, àmbits generals on cal portar a terme la campanya, que es complementa 
amb el llistat de receptors específics per a cada concepte. 

• Exigències tècniques, com materials o equips de mesura necessaris per a la realització de la 
campanya de comprovació. 

• Mesures de prevenció i correcció, en cas de superar els llindars admissibles. 

• Mesures d’urgència. 

• Observacions. 

• Documentació a complimentar, associada al llibre de seguiment de l’obra. 

• Els paràmetres de seguiment, pels diferents medis afectats són els establerts en la legislació 
vigent, atenent a la legislació bàsica de l’estat, i la legislació de referència de la Generalitat 
de Catalunya, i administracions locals. 

• Els aspectes pels quals s’hauran de definir protocols de vigilància durant l’explotació seran 
els següents: 

CONTROL PREVENTIU D’AFECCIONS A CURSOS SUPERFICIALS 

• Es controlarà la ubicació de les zones d'instal·lacions i abassegaments de terra vegetal. 

• No s'haurà de considerar acceptable la localització d'aquestes àrees en els terrenys exclosos en 
aquest document ambiental. 

SEGUIMENT DE LA RESTAURACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL. CONTROL DE SEMBRES I HIDROSEMBRES 

Es portarà a terme la correcta execució de les obres de restauració, verificant les directrius 
morfològiques i de cobertes, tenint especial cura en les directrius de paisatge definides en el present 
document ambiental. 

CONTROL DE L'AFECCIÓ DE LA FAUNA: FAUNA TERRESTRE I AVIFAUNA 

Es garantirà que les obres es porten a terme en els períodes establerts, i s’assegurarà que no es 
produeixen danys a individus en l’àmbit de les obres, portant a terme: 

• Iniciar l’activitat d’obra, prèviament a l’inici del període reproductor.  

• Inspecció prèvia a l’inici de les obres. Un cop la neu s’hagi fos es comprovarà la presència 
d’avifauna i amfibis dins l’àmbit d’obra. 

• Batuda prèvia a l’inici de les obres, per tal de capturar i traslladar els exemplars presents, a zones 
similars properes i que quedin sense afecció durant la fase constructiva. 

• Inspeccions periòdiques mensuals, coincidint com a mínim una d'elles amb el període reproductiu. 
En qualsevol cas durant l'obra es tindrà en compte els escrits notificant actuacions que puguin 
afectar a la fauna 

Alhora també es portarà a terme una verificació d’aquelles estratègies de disseny definides en el 
projecte: 

• Geometria del traçat de les conduccions. El traçat de les conduccions d’aigua des de les 
captacions fins a la microcentral es preveu construir una plataforma de 3,5 m., amb talussos 
d’alçades inferiors a 1 m. (h < 1m.) i de pendents 2H:1V, tan en desmunts com en terraplens. 

• Integració dels elements construïts. 

 Caseta de la microcentral. Control de les mesures d’integració paisatgística proposades: 
integració a la vessant de muntanya de la caseta, i revegetació amb espècies arbòries 
(Fraxinus excelsior) l’entorn de la central. 

 Captacions d’aigua i concretament els assuts, on es controlarà l’alçada de l’estructura i les 
rampes de sortida de la fauna que siguin com s’indiquen en el projecte constructiu. 

CONTROL D’ACCESSOS I DE MAQUINARIA 

Es garantirà la delimitació i senyalització, mitjançant estaques dels accessos i dels llocs d’obra. 

Es verificarà la tipologia de maquinaria prevista d’accés a l’obra, tenint en compte el que preveu el 
Document ambiental: 

• S’aprofitarà estrictament els accessos existents, des del camí de la vall del Palós per aproximar-
se a l’obra. No s’obrirà cap nova pista per accedir a la traça, que permeti el pas de vehicles 
pesants. 

• Només entraran, en superfície, des del camí del Palós, la giratòria, la qual realitzarà els 
moviments de terres en el traçat de la conducció. 

• Els materials es subministraran des del camí del Palós. 

CONTROL DE ZONA D’INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

Es verificarà l’existència de la zona d’instal·lacions auxiliars prevista en el document ambiental, i 
que aquesta està dotada com a mínim de: 

• Punt d’aparcament 

• Punt habilitat pel manteniment de maquinària 

• Control de les aigües sortints, abans de l’abocament a llera pública. 



• Punt de gestió de residus, amb contenidors per a paper, plàstic, residus de la construcció, ferralla, 
i rebuig. 

• Disponibilitat d’accés als serveis per part del personal adscrit a les obres. 

9.3 DOCUMENTACIÓ 

Es portarà a terme un llibre de seguiment ambiental, on es reflectiran els resultats del seguiment i 
que conclourà amb un informe final de l’execució de les mesures correctores 

Aquest llibre de seguiment ambiental, s’adjuntarà al As Built del projecte, i estarà a disposició de 
l’Òrgan Ambiental 

10.  DOCUMENT COMPRENSIU 

Es redacta el present Estudi d’Impacte Ambiental, en el marc de l’avaluació d’impacte ambiental 
ordinària, del projecte d’una MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA A LA FINCA EL PALOS DE TOSES 
(GIRONA), segons allò que preveu la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

El projecte d’una MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA A LA FINCA EL PALOS DE TOSES (GIRONA), inclou 
els següents documents: 

• Projecte bàsic de la microcentral hidroelèctrica en la finca del Palós. 

• Document ambiental 

Per tant, el present document és l’avaluació ambiental del conjunt del projecte. 

Les actuacions que preveu aquest projecte tenen per objectiu dotar d’energia elèctrica la finca el 
Palós, que es preveu destinar a activitat turística amb ús hoteler. Es proposa la instal·lació d’una 
minicentral hidroelèctrica en l’entrada a la vall del Palós, que aprofiti el cabal d’aigua dels dos 
torrents (Llarg i del Cortalet) i la diferència de cota entre els dos punts de captació, per generar 
energia elèctrica. 

La resolució d’informe d’impacte ambiental del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, de data 31 de maig de 2021, indica que: 

“Emetre informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’instal·lació d’una minicentral 
elèctrica per a la producció d’energia hidroelèctrica al Palós, promogut per Holding Cereta Maed, 
SL, i tramitat per l’Ajuntament de Toses, pel qual es determina que s’ha de sotmetre a una 
avaluació d’impacte ambiental ordinària perquè té efectes adversos significatius sobre el medi 
ambient, en els termes i condicions establerts en aquest informe d’impacte ambiental.” 

Per tant, resultant de la resolució de la d’informe d’impacte ambiental del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de data 31 de maig de 2021, el projecte s’ha de sotmetre a 
avaluació d’impacte ambiental ordinària. 

La masia del Palós es troba situada a mitja vessant de muntanya del paratge anomenat Camps de 
Meians a 1.408,7 ms.n.m. El conjunt de la masia està formada per un edifici principal i dos corrals o 
magatzems enrunats que envolten la masia.  

La masia actualment no disposa de serveis que la puguin fer-la habitable. Es troba en estat ruïnós i 
l’accés es realitza des d’un corriol que connecta la carretera N-260, situada al nord de l’àmbit fins la 
carretera comarcal GIV-4016. 

El projecte proposa en el seu conjunt els següents elements: 

• 2 punts de captació o assuts (que formaran una galeria de pressió i es connectaran a través d’un 
punt d’unió en “Y”), els quals es situen en dos torrents que recorren i s’uneixen a l’interior dels 
límits de la finca: 

 Captació 1 (situada en el torrent de Cortalet). 

- Cota: 1.413 ms.n.m. 

- Distància de la Y: 130 m., amb una longitud de tub 135 m.) 

 Captació 2 (situada en el torrent de Palós). 

- Cota: 1.413 ms.n.m 

- Distància de la Y: 260 m., amb una longitud de tub 265 m.) 

 La Y es situa en una cota de 1.383 ms.n.m. 

• Canalització que connecta els punts de captació amb la central. 

• Minicentral hidroelèctrica d’autoconsum. De 90 kW de potència que s’emplaçarà al sud de la finca 
i dotarà d’energia l’edifici hoteler. Les característiques principals de la minicentral són: 

 Micro-central elèctrica (potència < 100 kW). 

 És d’aigua fluent (ja que captarà una part del cabal dels dos torrents). 

 Un cop passada per la turbina retornarà al torrent de Palós. 
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 És de mitja pressió, ja que la seva pressió és inferior a 200 m. 

 Es situa a una distància de la Y de 745 m., amb una longitud de tub de 750 m. 

 Funcionament de la minicentral: 

- L’aigua circula entre els punts de captació i la microcentral a través de tubs de 250 i 315 
mm., de diàmetre. 

- La microcentral de 90 kW de potència nominal rep l’aigua a una pressió de 105 m., i un 
cabal màxim de 112 l/s. 

- El flux d’aigua, ajusta el cabal a través d’una vàlvula de regulació, acciona una turbina 
d’eix horitzontal. 

- El gir de la turbina provoca el moviment del generador elèctric. 

- Finalment l’aigua de sortida de la turbina – generador es retorna al torrent del Palós. 

L’àmbit del projecte es situa en el municipi de Toses, un dels 6 municipis que forma part de la Vall 
de Ribes, juntament amb Planoles, Queralbs, Campelles, Pardines i Ribes. La masia del Palós es situa 
a l’est del nucli consolidat de Toses (1.444 ms.n.m). Cal Palós constitueix un dels nombrosos masos 
dispersos que hi ha en el municipi (Cal Baldric de Dalt, Cogumells, la Polella, el Porxo i Cal Morer), 
alguns d’ells en estat d’abandonament. 

L’edifici del mas del Palós es situa a la part alta de la Vall de Ribes en la seva vessant occidental, 
concretament a les capçaleres del riu Rigat que discorre d’est a oest, des del Pla de Rus, el Pla 
d’Anyella, la Collada de Tosses i les Colladetes fins a Ribes de Freser. 

A nivell climàtic, el període fred o període amb risc de gelada (temperatura mitjana de les mínimes) 
es produeix durant els mesos de novembre fins abril, amb una temperatura mitjana de les mínimes 
de -2,76ºC. Aquest paràmetre és un dels paràmetres més limitadors per al conreu de diferents cultius. 
Aquest factor s’intensifica a l’àmbit d’estudi donat que es situa per sobre dels 1.440 ms.n.m.  

La pluviometria mitjana anual a la Vall de Ribes oscil·la entre els 884,9 mm. (any 2018) i 1.588,6 mm. 
(any 2017). Els valors mitjans a l’alta muntanya de la Vall de Ribes es situen en 1.230,1 mm. Les 
pluges del terme municipal es concentren a la primavera, entre abril i maig amb 120 mm de mitjana 
i a finals d’estiu. L’època seca és molt curta i es produeix durant l’hivern, principalment durant el 
desembre. 

Geològicament, el projecte es situa en la zona axial, concretament en les vessants que davallen de 
la carena Puigmal (2.909 ms.n.m) – Puig Dòrria (2.547 ms.n.m.) – Cim de Coma Morena (2.208 
ms.n.m.). Es troba formada per materials paleozoics pre-Hercinians afectats, durant el Carbonífer 
superior, per l’orogènia herciniana i durant l’eocè superior, juntament als materials post-Hercinians 
que constitueixen la cobertura prepirinenca, per l’orogènia alpina. En aquest àmbit hi ha alternança 
rítmica de gresos i lutites, en capes centimètriques.  

Les lutites poden ser negres. Els materials quaternaris es situen a les lleres dels torrents Llarg i del 
Cortalet, que són efluents del torrent principal: el torrent del Palós. Es troben graves, sorres i lutites 
(Qt0-1) de l’holocè recent. 

Geomorfològicament, les formes del relleu principals en l’àmbit són vessants de muntanya amb 
forts pendents, i amb desnivells que superen els 1.500 m.: 1.325 ms.n.m. a la llera del torrent del 
Cortalet, arribant als 2.547 ms.n.m. a la cinglera del Puig de Dòrria. Aquests desnivells significatius 
recorren tota la carena que davalla des del cim del Puigmal (2.909 ms.n.m.) fins les vessants 
orientades cap a la Cerdanya (Muntanya de Paborde, Serrat de les Llançanes, Serrat de Cuiràs,...). 

Els torrents Llarg i del Cortalet, evoquen les seves aigües al torrent del Palós. Aquest condueix les 
seves aigües cap al fons de vall on hi ha el torrent Rigat, amb unes formes del relleu més planeres, 
accentuades en els marges inundables del riu. Aquesta dinàmica fluvial configura extenses planes 
d’inundació, cobertes per prats de pastura. 

Els sòls predominants a la part nord de Toses, es desenvolupen sobre roques metamòrfiques. Els tipus 
de sòls que es troben són udortents, umbrepts i localment es troben ocrepts. 

Quant a la hidrologia superficial, Toses es troba totalment comprès dins la conca hidrogràfica del 
Ter. En l’àmbit concret del projecte, hi ha els torrents Llarg i del Cortalet que són afluents del torrent 
de Palós, el qual evoca les aigües al riu Rigat un dels cursos més significatius (juntament amb el 
Freser) efluents del riu Ter en la seva vessant més occidental. 

A nivell d’aigües subterrànies, l’àrea es situa a la part nord a la unitat hidrogeològica corresponent 
a la Conca Alta del Ter i el Freser, anomenat Núria - Canigó, mentre que la part sud-oest, corresponent 
a la Serra de Montgrony s’inclou a la unitat Moixeró - Serra Cavallera. Les zones de recàrrega es situen 
en els aqüífers situats a cotes més altes, és a dir: les calcàries paleògenes, els dipòsits cambro-
ordovícics i pre-hercinians i les calcàries Moixeró-Llobregat i en els afloraments al·luvials. 

La vegetació potencial es correspondria per la roureda de roure martinenc (Quercus pubescents) és 
el bosc que ocuparia els solells de les zones de clima fred a l’hivern. Es considera que representa una 
transició entre el bosc mediterrani i el centreuropeu. Hi abunden arbustos amb cert caràcter 
mediterrani i té un estrat herbaci dens amb plantes amb un caràcter marcadament centreuropeu. Les 
rouredes de roure martinenc corresponen a roure martinenc amb boix (Buxo-Quercetum pubescentis). 
Una roureda calcícola no massa ombrívola on l’estrat arbustiu no és massa dens, però on hi ha la 
possibilitat de trobar-hi tant arbustos caducifolis (Cornus sanguinea, Viburnum lantana, Cytisus 
sessifolius, Corylus avellana, etc), com perennifolis (Buxus sempervirens). 

La vegetació actual dominant són els boscos mixtos de muntanya amb predomini de pi roig (Pinus 
sylvestris), caducifolis com el roure martinenc (Quercus pubescents), amb freixenedes (Fraxinus 
excelsior). El conjunt de la vegetació assoleix entre 10 – 15 m. d’alçada i un valor de recobriment de 
l’ordre del 80-100%. Rarament s’hi afegeixen altres arbres com Quercus petraea i Corylus avellana. 

El bosc de pi roig presenta un desavantatge important que el fa recular davant la presència d’arbres 
planocaducifolis: és un arbre heliòfil. Això significa que té dificultats per desenvolupar-se en 
condicions de mota ombra, per la qual cosa en molts indrets, les pinedes de pi roig queden restringides 
a un paper secundari en les etapes de substitució perquè la seva presència, en els boscos densos i 
ombrívols, solament és possible en els marges exteriors. 

Quant a la fauna, en aquest sector de la Vall de Ribes hi ha diversos ambients faunístics a considerar. 
Es tracta, per ordre d'importància, de les zones obertes amb matollar de bàlec (Genista balansae), 
els espais fluvials (marges de la llera del riu Rigat) i les zones boscoses (freixenedes, rouredes de 
roure martinenc i pinedes de pi roig). 

Pel que fa a les aus reproductores, en aquest sector, destaca la probable presència d’espècies com 
perdiu xerra (Perdix perdix), xoriguer comú (Falco tinnunculus), aligot comú (Buteo buteo), la becada 
(Scolopax rusticola), mussol pirinenc (Aegolius funereus), merla roquera (Monticola saxatilis), picot 
negre (Dryocopus martius), picot garser gros (Dendrocopos major), grasset de muntanya (Anthus 
spinoletta), còlit gris (Oenanthe oenanthe), merla de pit blanc (Turdus torquatus), escorxador (Lanius 
collurio), gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus), gralla de bec vermell (P. pyrrhocorax), la 
verderola (Emberiza citrinella), bitxac rogenc (Saxicola rubetra), cercavores (Prunella collaris) i la 
guatlla (Coturnix coturnix). Probablement també hi cria l’esparver (Accipiter nisus), i l’astor (A. 
gentilis), donada l’amplitud de les zones forestals presents. 

La zona on s’inclou el projecte es situa a la vall del torrent del Palós cobert per vegetació forestal. 
Les espècies que hi poden ser presents són el mussol pirinenc, aligot comú, picot negre, picot garser 
gros, becada, merla de pit blanc, tudó, gaig, trencapinyes, lluer, llucareta, mallerenga petita i 
l'emplomallada. Possiblement també podem trobar l'esparver i l'astor. 

En les vessants properes del torrent de Palós, s’hi desenvolupen formacions de bàlec (Genista 
balansae), en espais oberts, sense presència arbòria, alternades amb prats subalpins. 



Les espècies que ocupen els prats subalpins i zones de matollar són la perdiu xerra, grasset de 
muntanya, còlit gris, escorxador, verderola, merla roquera, bitxac rogenc, cercavores, guatlla i el 
pardal d’ala blanca. 

El trencalòs, voltor comú, àliga daurada i el falcó pelegrí, nidifiquen possiblement als cingles que 
trobem al N i NW de la zona d’estudi. Les gralles i el xoriguer comú són nidificants probables en 
aquests hàbitats. El trencalòs és un carronyaire que inspecciona amb regularitat la zona d’estudi. Les 
grans concentracions de bestiar (principalment vaquí) a la zona de pastures del torrent de Rigat fan 
que el voltor comú i el trencalòs tinguin la seva zona de campeig en aquests indrets i zones properes. 
Ambdós són possibles nidificants als cingles situats al N i NW de la zona d’estudi. 

Dues espècies típiques dels espais fluvials de l'alta muntanya, troben segurament a la zona d'estudi el 
seu límit altitudinal. 

La cuereta torrentera (Motacilla cinerea) sovinteja les vores del estanys i rius, durant l'època 
favorable. Com a reproductora pot assolir els 2000 m. La merla d'aigua (Cinclus cinclus) viu a 
desguassos de llacs, torrents i rierols amb aigües fresques, netes i amb salts, de cabal regular a la 
primavera i l'estiu i per sobre dels 1.000 m, arribant als 2200 m. 

Els mamífers probablement presents a la zona d'estudi són l'almesquera (Galemys pyrenaicus), 
mostela (Mustela nivalis), marta (Martes martes), guineu (Vulpes vulpes), gat fer (Felis silvestris), 
senglar (Sus scrofa), isard (Rupicapra rupicapra), talpó dels prats (Microtus arvalis) i la llebre europea 
(Lepus europaeus).  Altres carnívors possiblement presents són el teixó (Meles meles), la fagina 
(Martes foina) i l'esquirol (Sciurus vulgaris). 

A la zona d'estudi hi és present la llúdriga i possiblement la rata d’aigua. Segons les dades del darrer 
cens nacional fet de l'espècie a la península (2004-2006), la llúdriga es troba a la majoria dels rius 
pirinencs, i concretament al torrent de Rigat. Les aigües han de tenir prou qualitat i s'ha de conservar 
una bona estructura ripària de les vores. 

Caldria citar com a possible la presència a la zona d'estudi de l'almesquera (Galemys pyrenaicus). 
Aquest tàlpid viu a rius no contaminats i ben oxigenats amb densa vegetació a les ribes. Aquest 
insectívor de la família dels tàlpids viu a la zona propera del torrent de Rigat (Espai Natural protegit 
de la vall del Rigat). L'almesquera es considerada una espècie amenaçada degut a la regressió de les 
seves poblacions.  

Es tracta d'una espècie que es troba confinada a un hàbitat vulnerable d'una àrea molt restringida, 
situada en el torrent del Rigat. 

Entre les principals amenaces a les seves poblacions hi ha la pol·lució de les aigües, la fragmentació 
de l'hàbitat degut a la construcció de plantes hidroelèctriques, l'extracció d'aigua, i la construcció de 
preses. De fet, els perills que més afecten els seus hàbitats són tots els que provoquen variacions 
brusques de cabals, com la regulació de centrals hidroelèctriques, per producció de llum o esports 
d’aventura i l’augment de depredadors autòctons o invasors, com el visó americà, i tot el que provoqui 
alteració de densitats de macro invertebrats. 

El torrent de Palós i el del Rigat són cursos fluvials importants per a aquest grup de vertebrats, 
especialment durant el període reproductor. Les espècies de presència probable són el tritó pirinenc 
(Calotriton asper), la salamandra (Salamandra salamandra), el gripau comú (Bufo bufo) i la granota 
roja (Rana temporaria). 

En la conca del torrent del Palós hi ha hàbitats d’interès comunitari (HICs): 

• Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya (codi 3240, no prioritari). Són formacions 
boscoses de 3 a 5 metres d’alçada, dominats per sargues, gatells o per Salix daphnoides, amb un 
estrat herbaci poc important i sovint amb diverses plantes ruderals oportunistes.  

• Al sud de l’àmbit del projecte, i coincidint amb el curs fluvial del riu Rigat, hi ha l’HIC de prats 
de dall de terra baixa i de muntanya mitjana (codi 6510, no prioritari). 

Són prats de dall, rics florísticament, en què hi abunden herbes graminoides, que solen fer 
diversos estrats. En general es dallen a l’estiu i es deixen pasturar cap a la tardor. 

• Els balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de 
l'estatge montà (codi: 5120) situats en l’àmbit d’estudi, fan referència a matollars de muntanya 
dominats pel bàlec, sovint molt densos i d'aspecte uniforme. 

Allunyat de la zona d’estudi hi ha un corredor biològic de caire territorial: la vall del riu Rigat, situat 
al sud de l’àmbit del projecte. 

Per altra banda, els torrents que desguassen les seves aigües al riu Rigat, actuen com a corredors 
biològics de caire local. Aquests petit cursos fluvials i desguassos són importants per a petits 
vertebrats com petits mamífers, rèptils i amfibis.  

En l’àmbit d’estudi no hi ha cap espai natural protegit, malgrat es troba proper a la la vall del riu 
Rigat, espai protegit inclòs en Xarxa Natura 2000 (ES5120028). 

S’ha realitzat un inventari dels béns culturals presents inventariats a l’àmbit d’estudi que ha constat 
d’una consulta de cartes arqueològiques i bases de béns arquitectònics inventariats, als serveis 
d’inventari arqueològic i arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com de l’Inventari del Patrimoni Històric, 
Arquitectònic i Ambiental. Resultat d’aquest anàlisi se’n desprèn que no hi ha béns catalogats en 
l’àmbit del projecte. 

Quant a planejament urbanístic, la normativa vigent a l’àmbit és el Pla d’ordenació urbanística 
plurimunicipal de la Vall de Ribes. El pla inclou el Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no 
urbanitzable, en el qual es justifica en la memòria, la inclusió de les masies en el catàleg. En a fitxa 
núm. 21 es caracteritza la masia de “Cal Pelós” descrita: 

Es tracta d’un conjunt d’edificacions de notables dimensions que destaquen en el paisatge 
deshumanitzat i feréstec. Amb murs i contraforts sobre el pendent a manera de casa forta. 
Existeix dos volums en aïllat de planta i pis que és la cabanya i volum complexe, on la planta 
baixa amb voltes de quatre punts i pilars quadrats de pedra serveix de suport a la casa construïda 
sobre. 

En la mateixa fitxa es defineix la mancança de serveis a la masia (sense aigua, llum, sanejament i 
telèfon). 

A nivell de sensibilitat ambiental, es correspon a nivells més alts els marges dels torrents i les àrees 
cobertes pels hics (rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya, rats de dall de terra baixa i de 
muntanya mitjana i balegars, matollars de Genista balansae). 

Els principals efectes ambientals són: 

• Augment del risc d’inestabilitat de vessants 

• Externalitat a l’obra, derivada de la descompensació de terres 

• Generació de risc d’inestabilitat de vessants per efecte de l’erosió hídrica 

• Generació d’inestabilitat en marges de rius i torrents 

• Destrucció directa del sòl 

• Efecte hivernacle 

• Augment de sòlids en suspensió 

• Alteració de les condicions de drenatge per canvi de les condicions hidrològiques de la conca, i 
afecció a cursos superficials 

• Pèrdua de biomassa vegetal 

• Destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna 

• Efecte barrera 

• Efectes sobre els espais naturals 

• Impactes per alteració del paisatge actual 

• Impactes derivats de petites escales d’observació o alteració de paisatges sensibles 

• Intersecció amb infraestructures viàries 

• Afecció directa a elements patrimonials 
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S’han plantejat dues alternatives de traçat per les conduccions que connecten les dues captacions 
(situades en el torrent Llarg i del Cortalet) amb la caseta de la microcentral hidroelèctrica, situada 
a la part inferior de la conca del torrent de Palós.  

Es projecten dues captacions situades a la cota 1.413 ms.n.m., en les lleres del torrent Llarg i del 
Cortalet. Les dues canonades es connecten a la cota 1.383 ms.n.m. (en Y) amb una entrada per a 
cadascuna de les canonades que provenen de les captacions i per una sortida que va cap a la 
minicentral. 

• L’alternativa 1 es situa al marge dret de la conca del torrent del Palós. S’implanta la microcentral 
a la cota 1.300 ms.n.m., en els plans dels Casalots, al marge dret del torrent (pk 0+000). L’accés 
a la caseta de la microcentral es realitza des del revolt de la carretera GIV-4016. Des de la caseta 
de la microcentral, el traçat de la canonada es dirigeix en sentit NW per sota de l’àmbit del 
“camp de Güell”, i la línia de ferrocarril Barcelona-Puigcerdà (pk 0+325). 

Des de la cota 1.330 ms.n.m., el traçat de la canonada es dirigeix en sentit NE fins a la cota 1.360 
ms.n.m., on el traçat entra a la subconca del torrent Llarg (pk 0+575). A la cota 1.383 ms.n.m. 
hi ha la unió (en Y) amb la canonada que prové de la captació del torrent del Cortalet (pk 0+733). 
Resseguint el marge dret del torrent Llarg, en una vall més tancada, la canonada arriba al punt 
de captació a la cota 1.413 ms.n.m. (pk 0+886). 

• El traçat de l’alternativa 2, recorre el marge esquerre del torrent del Palós, resseguint una pista 
existent que s’inicia al revolt de la carretera GIV-4016. Aquest corriol arriba a la cota 1.345 
ms.n.m., en el punt de connexió entre els dos torrents (Llarg i del Cortalet), en el pk 0+550. 

Aigües amunt del torrent del Cortalet, a la cota 1.365 ms.n.m., el traçat de la canonada pren el 
sentit NW, entrant a la conca del torrent Llarg, situant-se per sota de la carena que divideix les 
conques del torrent Llarg i del Cortalet (pk 0+620). Resseguint el marge esquerre del torrent 
Llarg, a la cota 1.383 ms.n.m. hi ha el punt d’unió amb la canonada que prové del punt de captació 
del torrent del Cortalet. Resseguint el marge esquerre del torrent Llarg aigües amunt, s’arriba a 
la cota 1.413 ms.n.m. on hi ha la captació d’aquest torrent (pk 965.6). 

De l’anàlisi ambiental i des del punt de vista quantitatiu, l’alternativa 1 es situa en una zona de 
sensibilitat molt alta, interceptant una superfície significativament superior que la que es correspon 
a l’alternativa 2, donat que s’afecten una major superfície d’hàbitats d’interès comunitari. És 
destacable el balanç de terres descompensat que té l’alternativa 1 (amb unes necessitats de préstec 
de 2.919,4 m3), per contra d’un balanç més compensat de l’alternativa 2, amb uns excedents de 
terres de 679,1 m3. Per aquests motius es valora favorablement l’alternativa 2. 

L’estudi d’impacte ambiental proposa mesures correctores a diferents nivells: 

EN FASE DE DISSENY 

• Línies estratègiques. Fan referència a la geometria del traçat de les conduccions, amb la 
construcció d’una plataforma de 3,5 m., amb talussos d’alçades inferiors a 1 m. (h < 1m.) i de 
pendents 2H:1V, tan en desmunts com en terraplens. 

S’inclouen mesures d’integració paisatgística a la caseta de la central, integrant l’edificació a 
dins del marge de la muntanya, la coberta de la caseta revegetada i la plantació arbòria de freixes 
(Fraxinus excelsior), tot l’entorn de la caseta. 

Les captacions d’aigua s’integraran en l’entorn mantenint íntegrament la llera i els seus marges, 
evitant qualsevol afecció al curs superficial aigües avall de la captació. 

• Es projecten mesures de protecció per a la fauna en les captacions. Els assuts no ocuparan tota 
l’amplada de la llera dels torrents, sinó que quedarà lliure una part de l’assut, que garantirà la 
connectivitat fluvial aigües avall. L’assut disposarà d’una reixeta de pas fi (10 x 10 mm.), 
remuntable (28º) per a petits mamífers i amfibis, situat a la part més fonda de l’assut (64 cm.) 
prèviament a l’entrada de l’aigua a la conducció de la instal·lació. 

• A part de les mesures que defineixen el projecte, com el traçat de les canonades i l’emplaçament 
de la caseta de la central, es defineixen les següents mesures que han de finalitzar amb la 
integració paisatgística de la microcentral en aquest entorn d’alta sensibilitat, mitjançant la 
restauració de les superfícies generades (amb estesa de 30 cm. de terra vegetal, hidrosembra i 
plantacions de freixes). 

DURANT LA CONSTRUCCIÓ 

• Línies estratègiques 

• Mesures preventives durant les obres 

• El pressupost d’execució de material PROJECTE D’UNA MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA A LA 
FINCA EL PALOS DE TOSES (GIRONA), puja a un total de TRENTA MIL CENT DOTZE AMB 16 CÈNTIMS 
(30.112,16 €). 

Finalment, es realitza el Programa de seguiment, fent especial atenció a aquells aspectes que han 
d’evitar els efectes sobre els espècies més sensibles, ja des del moment de la implantació. També es 
fa especial incidència en els efectes i les mesures sobre el paisatge, per garantir la integració 
d’aquesta obra en l’àmbit . 
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