Jordi Solina i Angelet, secretari de la Ponència d’energies renovables prevista al Decret llei
16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a
les energies renovables,

GENERALITAT DE CATALUNYA

CERTIFICO:

Que la Ponència d’energies renovables, en la sessió realitzada el 10 d’agost de 2020 va
aprovar l’Acord que es transcriu a continuació:
“Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i el nivell de
detall de l’estudi d’impacte ambiental de l’avantprojecte “Parc Eòlic Empedrats” als termes
municipals de Pinell de Brai, Benifallet, Ascó, Benissanet, Miravet i Móra d’Ebre
Ref. exp. FUE-2020-01361323 / OTAATE20200047

—1 Antecedents
En data 2 de març del 2020, l’empresa EDP Renovables España SL va presentar a través
de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) la documentació per a la sol·licitar la consulta
sobre la viabilitat de l’emplaçament i la sol·licitud de pronunciament sobre l’amplitud i nivell
de detall de l’estudi d’impacte ambiental.
En data 10 de març de 2020, va tenir entrada a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de
l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud d’informe sobre la viabilitat de
l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte
ambiental de l’avantprojecte “Parc Eòlic Empedrats” als termes municipals de Pinell de Brai,
Benifallet, Ascó, Benissanet, Miravet i Móra d’Ebre.

—2 Marc normatiu
El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica
i l'impuls a les energies renovables, pretén entre altres determinar els requisits per a
l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica;
definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva
implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable per a la seva autorització.
D’acord amb l’article 11 d’aquest Decret Llei la Ponència d'energies renovables s’ha de
pronunciar sobre la viabilitat de l'emplaçament projectat per a la instal·lació i, si s’escau,
sobre l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.
Les actuacions plantejades al Projecte estan incloses en el supòsit recollit en l’annex II de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el Grup 4.g) Instal·lacions per a la
utilització de la força del vent per a la producció d’energia (Parcs eòlics) no inclosos a
l’annex I, llevat les destinades a autoconsum que no excedeixin els 100 kW de potència
total.

—3 Descripció del projecte
El promotor, EDP Renovables España SLU, ha presentat la documentació descrita a l’article
11 del Decret Llei.
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El projecte del Parc Eòlic Empedrats es localitza als termes municipals del Pinell de Brai,
Benifallet, Ascó, Benissanet, Miravet i Móra d’Ebre. El projecte consta de 7 aerogeneradors
així com les seves infraestructures associades: camins d’accés i de servei, plataformes,
rases per a la línia elèctrica soterrada d’interconnexió entre els aerogeneradors, subestació
elèctrica, línia elèctrica aèria de 220 KV entre la nova subestació i Ascó per evacuar
l’energia d’aquest i altres parcs previstos en la zona pel mateix promotor, així com una torre
meteorològica.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Taula de coordenades de les posicions de les turbines de vent:
Aerogenerador
UTM_x
EM01
290.122
EM02
290.674
EM03
291.398
EM04
291.762
EM05
292.153
EM06
292.050
EM07
291.183
Taula 1. Coordenades UTM

UTM_y
4.540.973
4.541.475
4.541.263
4.541.453
4.541.675
4.542.655
4.542.521

El parc eòlic tindrà una potencia total instal·lada de 28 MW. Els 7 aerogeneradors tindran
una potencia unitària de 4 MW, amb una altura de boixa de 125 m, marca Vestas, model
V150 o similar, interconnectats per una xarxa elèctrica de distribució interior a 30kV.
De cada aerogenerador en sortirà una xarxa subterrània de mitja tensió (30 kV) que recollirà
l’energia i la portarà fins a la nova subestació “Pinell” (30/220kV). Aquesta subestació es
construirà per ser compartida amb el parc eòlic Murtes, ubicat pròxim i que es troba en
desenvolupament pel mateix titular. El punt d’entrega final de l’energia generada pel parc
serà el nus d’Ascó 400kV, a través d’una nova subestació “Ascó” (220/400kV) que es
construirà annexa a l’existent subestació “Ascó” (400kV) de Red Eléctrica de España.
El projecte comportarà la modificació o construcció de nous vials d’accés. Aquesta xarxa
estarà formada per 7.615 m de vials, amb una amplada de 6 m, dels quals 4.372 m seran de
nova construcció i 3.243 m seran modificacions de camins existents.
Junt a cada aerogenerador serà necessari construir una plataforma per al muntatge dels
aerogeneradors. Aquestes àrees estaran formades per una zona de 41 x 44 m per a l’acopi
de les góndoles, trams de torre o ubicació de grues de muntatge i una zona de 72 x 21 m
per aplegar les pales de l’aerogenerador.
Respecte les cimentacions dels aerogeneradors, es preveu una ocupació circular per a cada
aerogenerador de 25,5 m de diàmetre.
Les rases es dissenyaran adjacents als camins d’accés als aerogeneradors o, quan no sigui
possible, paral·leles a camins existents, com en el cas d’un tram a la C-43 i un altre proper a
l’aerogenerador EM07. Les rases tindran unes dimensions de 0,40, 0,60 o 0,80 x 1,20 m.
Les alternatives proposades són:
Aerogeneradors: instal·lar 9 aerogeneradors de 3 MW o 7 aerogeneradors de 4 MW
Línia elèctrica d’evacuació: connexió a la LAAT 220kV Tivissa – Ascó del mateix promotor,
amb dos subalternatives de traçat (L1 i L2), o bé fer una línia paral·lela a la LAAT 110 kV
Tortosa – Ascó – Reus fins a Ascó
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Subestació (SET): situar-la en una zona agrícola planera pròxima al parc (S1), o bé més
propera a Pinell de Brai de forma que es pugui aprofitar la mateixa instal·lació per al parc
eòlic Murtes del mateix promotor, amb dos subalternatives d’ubicació (S2 i S3), ambdues en
terreny agrícola planer
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Camins d’accés: s’exposen les diferents alternatives d’accés als aerogeneradors del parc,
aprofitant al màxim els accessos existents i reduint al mínim l’obertura de nous camins
El document ambiental analitza i avalua les diferents alternatives. L’alternativa 0, no realitzar
el projecte, directament no s’ha considerat una opció, perquè tot i no produir cap afectació
sobre el medi, no s’aprofita un recurs natural renovable que permet reduir l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle. L’anàlisi comparatiu de les diferents alternatives proposades conclou
que la millor alternativa és instal·lar 7 aerogeneradors de 4 MW amb l’evacuació amb
connexió a la LAAT 220kV Tivissa – Ascó del mateix promotor (L2) i amb la SET conjunta
amb el parc eòlic Murtes (S3), també del mateix promotor.

—4 Consultes
A la taula adjunta es recullen les administracions públiques, entitats i persones interessades
consultades en aquesta fase. I s’indica amb una “X” les que han emès un informe en relació
amb el document ambiental:
Respostes
rebudes

Relació de consultats
Agència Catalana de l’Aigua. DTES
Agència de Residus de Catalunya. DTES
Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i
Lumínica. DTES
Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. DTES
Parc Natural dels Ports. DTES
Protecció Civil de les Terres de l’Ebre. Departament d’Interior
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de
Cultura
Servei de Prevenció d’Incendis Forestals. DARP
Direcció General de Desenvolupament Rural. DARP
Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a les Terres de l'Ebre
Ajuntament de Móra d’Ebre
Ajuntament del Pinell de Brai
Ajuntament de Miravet
Ajuntament de Benissanet
Ajuntament de Benifallet
Ajuntament d’Ascó
Consell Comarcal de la Terra Alta
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Consell Comarcal del Baix Ebre
Diputació de Tarragona
Consorci de l’Observatori del Paisatge
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)
Institut per la Conservació dels Rapinyaires (ICRA)
Institut Ildefons Cerdà
Lliga per a la defensa del patrimoni natural (DEPANA)
Greenpeace España
Federació Ecologistes en Acció de Catalunya
Grup Ecologistes de Tarragona i l'Ebre - Ecologistes en Acció

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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(GETE-EAC)
Plataforma per la Defensa de la Terra Alta (PDTA)
SEO/Birdlife

X
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Les respostes rebudes s’han tingut en compte en la redacció d’aquest informe.
L’Agència de Residus de Catalunya, en data 24 d’abril de 2020, emet un informe favorable
amb un seguit de consideracions en relació amb la gestió dels residus, el compliment de la
normativa referent a activitats potencialment contaminants del sòl i a la gestió de residus
d’enderrocs, construcció i excavació, incloses les edificacions que presentin fibrociment amb
contingut d’amiant, així com, en cas que els terrenys esdevinguin deficitaris o excedents de
terres, es segueixi, si escau, l’Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes
generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en
operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van generar.
El GEPEC, d’acord amb el seu escrit de 30 d’abril de 2020, considera que aquest projecte
forma part d’un altre més gran, format també pel parc eòlic Murtes, que a efectes pràctics
són un sol parc de més de 50 MW (tots dos sumen 56 MW) i per tant no entra dintre de
l’abast del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre; considera que han de ser avaluats com
un sol parc i que la competència per atorgar o no el permís passa a ser diferent. D’altra
banda, considera que cal tenir en compte els pronunciaments desfavorables d’altres
projectes eòlics anteriors, ubicats en el mateix àmbit (parc eòlic els Brois).
Pel que fa a l’abast i contingut de l’EIA fa consideracions relatives a l’impacte sobre els
espais de la xarxa Natura 2000, la fauna, en especial amfibis com l'ofegabous (Pleurodeles
waltl), aus com l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata) o ratpenats, la flora amenaçada, així com
les afeccions sobre salut, despoblament, desenvolupament rural i el patrimoni cultural.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en data 13 de maig de 2020,
informa desfavorablement el projecte de parc eòlic, considerant que cal reconsiderar el que,
d’acord amb els documents presentats, es considera un impacte moderat sobre el patrimoni
natural, la biodiversitat i el patrimoni cultural; que l’anàlisi de les alternatives presentat és
insuficient; que no s’ha incorporat una cartografia amb detall suficient per poder ser
avaluada; que l’impacte acumulatiu a la zona és molt elevat; que caldria valorar la necessitat
d’avaluar en conjunt els parcs eòlics del mateix promotor en la mateixa zona (Empedrats i
Murtes); que en la documentació presentada no s’incorpora l’anàlisi d’afectacions agràries,
necessari d’acord amb l’article 10 de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris; que
3 dels 7 aerogeneradors i la infraestructura annexa (camins de nova construcció o ampliació
d’existents, xarxes elèctriques) tenen una afectació directa als terrenys de la forest d’utilitat
pública Llitgem, sent incompatibles aquestes infraestructures amb la conservació, protecció,
restauració, millora i aprofitament ordenat d’aquesta forest i amb la persistència dels seus
valors naturals; que cal garantir el trànsit prioritari de ramats i la conservació de les vies
pecuàries tant per als usos compatibles com complementaris; que cal una avaluació prèvia
del risc d’incendi del sistema forestal afectat, tant pels aerogeneradors com per la línia
d’evacuació, així com determinar la vulnerabilitat de totes les infraestructures projectades
davant un incendi forestal, calcular la capacitat d’acollida del medi forestal on s’ubicarà i
decidir si l’augment del risc d’incendi forestal que provocarà la seva construcció sobre la
seguretat i benestar de les persones i sobre el manteniment dels valors forestals és
assumible; que en cas que es determini la viabilitat de l’emplaçament, és necessari que
s’estudien i projectin totes les mesures preventives d’autoprotecció que puguin portar a
reduir el risc d’incendi forestal i a minimitzar el seu impacte sobre els terrenys forestals i
agrícoles afectats, així com totes les mesures per garantir la funcionalitat dels camins
ramaders que poden veure’s afectats.
El Departament de Cultura, en data 21 de maig de 2020, considera que, en relació amb el
patrimoni cultural inventariat, a priori no existeixen elements determinants que es puguin

4
Doc.original signat per:
CPISR-1 C Jordi Solina Angelet
14/08/2020, CPISR-1 C Ferran
Miralles Sabadell 15/08/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0J7VPSFHDJII2VCO8VZE4IDSKWW8584A*
0J7VPSFHDJII2VCO8VZE4IDSKWW8584A

Data creació còpia:
25/08/2020 08:34:50
Data caducitat còpia:
25/08/2025 00:00:00
Pàgina 4 de 22

GENERALITAT DE CATALUNYA

considerar insalvables o desaconsellin la ubicació. Respecte la línia aèria d’evacuació, la
planimetria presentada no ha permès precisar la ubicació exacta dels suports que es
requereixen per a la seva implantació.
En relació a l’amplitud i nivell de detall de l’estudi ambiental, aquest haurà d’incorporar un
Estudi d’afectació al patrimoni cultural en els termes descrits en l’informe, incloent els
resultats d’una prospecció arqueològica superficial a totes les àrees afectades pel projecte.
A més de les mesures preventives i/o correctores que puguin derivar de dit estudi, es
proposarà, com a mesura general, la realització d’un control arqueològic de tots els
moviments de terres del projecte.
També indica que es procurarà preservar les construccions agrícoles fetes de pedra, així
com les cabanes de volta i les espones de manteniment de feixes i es respectaran les
edificacions agrícoles existent a la zona.
Qualsevol intervenció arqueològica es durà a terme amb la corresponent autorització de la
Direcció General del Patrimoni Cultural i en cas d’aparició de restes arqueològiques i/o
paleontològiques de qualsevol tipus, 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.
L’Ajuntament del Pinell de Brai, en data 3 de juny de 2020, ha emès un informe amb un
contingut pràcticament idèntic que el GEPEC en alguns dels apartats, amb l’afegit que
l’Ajuntament realitza altres consideracions com les relatives a les forests d’utilitat pública i
camins ramaders, afirmant que es veuran afectats pel parc eòlic; als espais d’interès
geològic, indicant que la implantació del parc eòlic perjudicarà la iniciativa d’incloure el
Geoparc de la Terra Alta dintre de la Xarxa Europea de Parcs i considerant que el projecte
afectarà la geozona de Vall de l’Ebre de Miravet, catalogada com espai d’interès geològic de
Catalunya; que els aerogeneradors suposaran un important impacte paisatgístic que es
veurà incrementat per l’impacte acumulatiu amb el parc eòlic Murtes; que és necessari un
estudi d’avaluació de la contaminació acústica, que haurà de centrar-se especialment amb
els dos aerogeneradors ubicats a menys d’1 km del nucli habitat; que cal que el projecte
tingui en compte que coincideix amb la xarxa de reg agrícola del Pinell i la de
subministrament d’aigua potable; que la massificació eòlica de la comarca de la Terra Alta i
altres properes comporta un impacte acumulatiu; que per la proximitat del riu Ebre i l’elevada
incidència de boira en l’àmbit del projecte, caldrà tenir en compte i avaluar l’impacte
d’aquesta envers el risc de col·lisió de l’avifauna.
Posteriorment a aquest informe, l’Ajuntament del Pinell de Brai tramet un escrit sol·licitant
que es tinguin en compte les mocions aprovades pel propi Ajuntament i pel Consell
Comarcal de la Terra Alta. D’una banda, la Moció al Consell Comarcal de la Terra Alta en
rebuig a la planificació de noves centrals eòliques a la comarca, senyala que s’han presentat
diversos projectes de centrals eòliques a la Terra Alta d’acord amb el Decret llei 16/2019, de
26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies
renovables; que les Terres de l’Ebre és un territori explotat al límit, evidenciant el desequilibri
territorial existent; que la comarca de la Terra Alta i els seus municipis no rebutgen les
energies renovables però que ja han superat el llindar mínim de producció d’energia
renovable que els pertoca; que el Decret no contempla la participació dels Ajuntaments ni
del territori en la planificació de la implantació d’energies renovables; que els Ajuntaments
no disposen de capacitat d’actuació davant la implantació d’energia eòlica i que es troben
saturats intentant donar resposta als projectes que es presenten; que cal introduir criteris
més restrictius de protecció del paisatge i del medi ambient, així com criteris de reequilibri
territorial i desplegar instruments normatius per tal d’ubicar aquests projectes prop dels
grans centres de consum; que cal facilitar els projectes d’autoconsum; que el model
d’implantació d’energia eòlica actual va contra el model de desenvolupament socioeconòmic
de la Terra Alta. En aquest sentit, el Consell Comarcal proposa la paralització dels projectes
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de parcs eòlics a la Terra Alta, així com deixar de participar al programa “País Viu, país
d’oportunitats”, impulsat per la Generalitat de Catalunya, fins que no es reverteixi la situació.
D’altra banda, l’Ajuntament del Pinell de Brai transcriu la Moció del Consell Comarcal de la
Terra Alta, acordant el que allí es proposa.
Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Coneixement, en
data 30 de juny de 2020 senyala les instal·lacions eòliques o plantes solars en servei, amb
autorització administrativa prèvia o en tramitació i les activitats extractives properes a l’àmbit
del parc eòlic i que s’hauran de considerar en la redacció del projecte definitiu. Pel que fa a
seguretat industrial indica que no hi ha cap establiment afectat per la legislació vigent
d’Accidents Greus.
L’Ajuntament de Miravet, en data 1 de juliol de 2020, ha emès un informe conjunt respecte el
parc eòlic Empedrats i el parc eòlic Murtes, on s’indica que aquests, per la seva proximitat,
haurien de tractar-se com un de sol i valorar-se conjuntament; que la seva instal·lació no és
un model de sistema energètic descentralitzat ni de proximitat, tenint en compte que les
Terres de l’Ebre produeixen molta més energia que la que consumeixen, agreujant aquests
parcs, encara més, aquest desequilibri territorial; que la instal·lació d’aquests parcs en les
ubicacions previstes, envoltats d’espais protegits i amb una gran biodiversitat, pot provocar
el trencament de la connectivitat entre ells i impedir les seves eventuals ampliacions; que la
seva instal·lació no respecta el Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre i incompleix
diferents directrius específiques del paisatge; que l’emplaçament dels aerogeneradors tindrà
un elevat impacte sobre la fauna, especialment respecte l’avifauna i més concretament
envers l’àguila cuabarrada; que aquest model de producció energètica no s’adiu amb el
model de desenvolupament del territori. Finalment, es demana que aquests projectes es
sotmetin al procediment d’avaluació d’impacte ambiental i que no siguin aprovats.
Posteriorment, el 13 de juliol de 2020, Josep Enric Benaiges Cabeza, com a representant i
President del Club Esportiu de Muntanya la Cameta Coixa, tramet un escrit amb un
contingut pràcticament idèntic que el de l’Ajuntament de Miravet.
L’Ajuntament d’Ascó, en data 9 de juliol de 2020, emet un informe del parc eòlic Empedrats
on indica que les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi d’Ascó no prohibeix
aquest tipus d’instal·lació i que aquesta està permesa en sòl no urbanitzable. Així mateix,
s’indica que està en procés de redacció el Pla d’Ordenació Forestal d’àmbit municipal i que
en aquest es definiran els terrenys que no son aptes ni òptims per la instal·lació de parcs
eòlics; que des de l’Ajuntament s’ha subvencionat i s’ha col·laborat en el “Projecte de
modernització integral de la xarxa de regadiu de la comunitat de regants d’Ascó”, obra
subvencionada igualment pel DARP i s’hi indiquen els objectius del projecte; que, tenint en
compte la ubicació de la central nuclear, el terme municipal ja es troba saturat de línies
elèctriques d’evacuació i distribució i, per tant, caldria que les línies d’evacuació siguin
compartides i que aquestes no afectin el sòl urbà ni urbanitzable delimitat als llindes de la
central nuclear.
L’Ajuntament de Benifallet, a través del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona, en data 10 de juliol de 2020, emet un informe on s’indica que atesa la ubicació
del parc eòlic en sòl de protecció especial d’acord amb el Pla territorial parcial de les Terres
de l’Ebre, s’han d’incorporar mesures per minimitzar les afeccions i evitar interferir amb els
connectors ecològics, així com la resta d’elements del patrimoni natural i cultural que
motiven la protecció d’aquest tipus de sòl; que es considera necessari plantejar un traçat
alternatiu de la línia d’evacuació que suposi menys afeccions al territori; que cal considerar
l’impacte acumulatiu amb el parc eòlic Murtes; que cal valorar l’impacte paisatgístic
juntament amb el parc eòlic Murtes; que s’han de preveure mesures correctores per evitar
l’afectació als camins ramaders Colada de Prat de Comte a Miravet i la Colada de Benifallet,
la Colada d’Aigües Vives i la Colada del Coll de la Plana; cal analitzar les possibles
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afectacions en el desenvolupament del pla d’aprofitaments de la forest pública Llitgem (CUP
36); que cal complir amb les mesures de prevenció d’incendis forestals.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La Plataforma per la defensa de la Terra Alta, en data 10 de juliol de 2020, emet un escrit
d’al·legacions amb un contingut pràcticament idèntic que l’informe de l’Ajuntament del Pinell
de Brai de data 3 de juny de 2020, amb la diferencia que en aquest s’hi afegeixen nous
apartats on es realitzen consideracions envers la compatibilitat de les directrius i objectius
urbanístics i paisatgístics, així com els impactes sobre el patrimoni cultural.
El Consell Regulador de la DO Terra Alta presenta un escrit d’al·legacions de 10 de juliol de
2020 amb idèntic contingut que el de la Plataforma per la defensa de la Terra Alta.
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en data 13 de juliol del 2020, emet un informe del
parc eòlic Empedrats i del parc eòlic Murtes, on considera que cal un replantejament del
traçat de les línies d’evacuació de forma que es concreti en una única línia soterrada amb
congruència amb altres parcs eòlics minimitzant l’afectació als conreus; que atesa la
proximitat dels dos parcs eòlics i les infraestructures compartides entre ells, s’hauria de
tractar com un únic projecte i seguir la tramitació que escaigui; que l’aerogenerador EM07
afecta la zona de conreus de regadiu immediata que contrasta amb la inversió que la
Generalitat ha derivat per a convertir zones de conreu de secà en regadiu; que atesa la
proximitat d’espais naturals protegits caldria replantejar la seva ubicació o, en tot cas,
estudiar les mesures correctores i preventives per evitar-ne l’afectació.
El Consell Comarcal de la Terra Alta, en data 14 de juliol de 2020, signa un escrit segons el
qual es considera que el projecte afecta forests d’utilitat pública del Pinell de Brai, sent
desfavorable la compatibilitat de la construcció amb el règim d’usos de les esmentades
forests; que la comarca disposa d’actius turístics, econòmics i empresarials basats en
l’entorn natural i el paisatge, apostant per la sostenibilitat del territori, que es poden veure
afectats per la construcció del parc eòlic; que aquestes consideracions en relació amb el
medi ambient i entorn rural de la comarca es tenen en compte en el document “Transició
energètica, territori, medi ambient i paisatge: la implantació eòlica a la comarca de la Terra
Alta (Catalunya)”, on s’analitza l’encaix tant dels valors naturals com del paisatge amb
l’energia eòlica a la comarca de la Terra Alta, així com la concentració territorial d’aquesta
energia eòlica; que cal suspendre la tramitació del parc eòlic en tant no es contempli la
protecció dels actius esmentats, fonamentals per al desenvolupament del territori, paisatge
rural i el manteniment de a seva població.
L’Ateneu Popular Terraltí, en data 14 de juliol de 2020, emet un escrit d’al·legacions amb
idèntic contingut que les presentades per la Plataforma per la defensa de la Terra Alta.
L’Ajuntament de Móra d’Ebre, en data 15 de juliol de 2020, informa que cal estudiar els
impactes que generen conjuntament el parc eòlic Empedrats i el parc eòlic Murtes; que cal
que el projecte justifiqui la compatibilitat amb el Pla de gestió 2015-2023 de la Reserva de la
Biosfera; que cal disposar de la petjada de carboni d’aquestes instal·lacions per valorar la
seva participació en la reducció de les emissions de CO2; que existeix una falta de
planificació territorial i manquen estudis alternatius de línies d’evacuacions; que tenint en
compte l’elevat impacte paisatgístic, cal tenir en compte les Directrius del Paisatge previstes
al Pla territorial de les Terres de l’Ebre.
El 15 de juliol de 2020, Unió de Pagesos de Catalunya ha presentat al·legacions, les quals
fan referència al model d’implantació energia eòlica, l’impacte acumulatiu degut a la
concentració de parcs, els impactes sobre els espais agraris i sobre la compensació de les
externalitats negatives dels impactes territorials i ambientals.
El 16 de juliol de 2020, el Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, senyala que
el projecte ha de donar adequat compliment als planejaments territorials i municipals
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GENERALITAT DE CATALUNYA

aplicables; que cal incorporar documentació que justifiqui o demostri que no és tècnicament
possible el soterrament de les línies d’evacuació al terme municipal de Benissanet atès
l’article 148 de la normativa; que amb la documentació presentada no s’aporta un estudi
d’impacte i integració paisatgística i, per tant, és necessari incorporar aquest document en
fases posteriors per tal de poder valorar la inserció dels elements en el territori d’acord amb
les directrius establertes per cadascuna de les Unitats de paisatge. Aquest estudi haurà de
contenir els condicionants necessaris per tal que es garanteixi la no afectació dels valors
que motiven la protecció especial, d’acord amb l’article 2.7 del planejament territorial de les
Terres de l’Ebre; que es considera que atès que la ubicació dels aerogeneradors es situen
en àmbits molt propers i que es comparteix línia d’evacuació, el document de l’estudi
d’impacte i integració paisatgística haurà d’avaluar el parc eòlic conjuntament amb els parc
eòlic Murtes.
En l’informe emès el 24 de juliol de 2020 pel Servei de Prevenció i Control de la
Contaminació Acústica i Lumínica, en relació amb la contaminació acústica, s’indica que
atesa la incidència acústica que pot tenir el projecte, cal incorporar a l’EIA un estudi
d’impacte acústic, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, així com el contingut indicat en l’informe.
L’informe senyala també la necessitat d’estudiar l’afectació dels aerogeneradors ubicats a
menys de 500 m d’edificacions que podrien ser considerades receptors sensibles i
assegurar que no existeixi cap edificació afectada per l’efecte corona provocat per les línies
d’alta tensió projectades. En relació amb el vector llum, es fa palesa que el projecte s’ubica
en una zona de protecció alta envers la contaminació lumínica i proper a una zona de
protecció màxima. Així mateix, l’informe indica que juntament amb l’EIA cal presentar
documentació referent a l’enllumenat exterior d’acord amb el punt 1 de l’Annex 1 del Decret
190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i un estudi en relació amb
la senyalització lumínica dels aerogeneradors per seguretat aèria amb el contingut s’hi
indica.
El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, en data 24 de juliol de 2020, informa que atès
que el parc eòlic es troba en una zona d’alt nivell de perill davant d’un possible incendi que
es pugui iniciar al seu interior, cal que es valori la cabuda del perill territorial, incrementat per
les noves incorporacions creixents d’aerogeneradors; que cal detectar els possibles punts
crítics que donarien continuïtat de perill territorial, avaluar-los, tractar-los i corregir-los, de
forma que s’incorporin les mesures i condicions tant individualment com, per a la protecció
sobre el conjunt de parcs propers ja existents, estacions de transformació, d’altres
instal·lacions, infraestructures i nuclis urbans, que situades en continuïtat i a favor de vents
dominants mantenen un perill sinèrgic.
El Parc Natural dels Ports, en data 3 d’agost de 2020, informa que 5 aerogeneradors
s’ubiquen molt pròxims (215-450 m) i els altres 2 pròxims (900 i 1.500 m) a un espai natural
protegit, considerant que l’avantprojecte afecta de forma apreciable els valors naturals i
paisatgístics d’aquest espai inclòs a la xarxa Natura 2000 Sistema prelitoral meridional i, per
tant, cal avaluar les repercussions a l’espai natural tenint en compte els seus objectius de
conservació.
En aquest sentit, l’informe realitza un seguit de consideracions relatives als impactes sobre
les especies i hàbitats, concretament respecte l’avifauna, com l’àguila cuabarrada, espècie
prioritària present en l’espai i que va motivar la declaració de la ZEPA. En l’informe es fa
palesa que, segons la informació disponible i d’acord amb la valoració del Servei de Fauna i
Flora, la ubicació dels aerogeneradors EM01 i EM02 seria incompatible amb la preservació
de dues parelles d’aquesta espècie. En l’informe s’indiquen altres espècies de rapinyaires
que son objectius de conservació a l’espai i que poden veure’s afectades pel parc eòlic. Així
mateix, s’afirma que el barranc del Pinell té un gran potencial per als ocells rapinyaires i es
considera necessari incorporar en l’estudi d’impacte ambiental un seguiment de l'avifauna
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durant, com a mínim, el període reproductor de les espècies (de gener a juny, ambdós
inclosos).

GENERALITAT DE CATALUNYA

D’altra banda, en l’informe s’indiquen les espècies de quiròpters que són objectiu de
conservació a l’espai natural i es considera que l’estudi d’impacte ambiental també hauria
d’estudiar l’impacte del projecte sobre aquests.
En relació amb les al·legacions rebudes, aquelles que fan referència a l'abast i al nivell de
detall o contingut de l'Estudi d'impacte ambiental s'han tingut en compte en l'elaboració
d'aquest document. La resta d'al·legacions són qüestions que no són objecte del
pronunciament sobre l'abast de l'EIA.
D’acord amb la Instrucció DGPAMN/1/2019 de la Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural, l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre és la responsable del
pronunciament i/o emissió de l’informe sobre el medi natural i aquesta valoració ja ha estat
incorporada en aquest Acord.
Les respostes rebudes per part del l’Ajuntament del Pinell de Brai i el GEPEC s’han tramès
al Departament d'Empresa i Coneixement, atès que poden afectar les seves competències.
D’acord amb la resposta de l’1 de juliol de 2020 dels Serveis Territorials a les Terres de
l’Ebre del Departament d’Empresa i Coneixement, es ratifiquen amb el seu informe emès el
30 de juny de 2020. Posteriorment es trameten al Departament d'Empresa i Coneixement les
al·legacions presentades per Unió de Pagesos de Catalunya, l’informe del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, de l’Ajuntament de Miravet, de
l’Ajuntament de Benifallet i de l’Ajuntament d’Ascó.

—5 Consideracions ambientals sobre la viabilitat de l’emplaçament i l’abast
a) Viabilitat ambiental
D’acord amb la documentació aportada i la cartografia consultada, el Parc eòlic Empedrats
no es troba en una zona no compatible amb la seva implantació, es a dir, no s’ubica en cap
espai natural d'especial protecció (ENPE), zona d'especial protecció de les aus (ZEPA) ni
Pla d'espais d'interès natural (PEIN). El aerogeneradors EM03, EM04 i EM05 es troben
situats en un espai d’interès geològic, concretament la geozona de Vall de l’Ebre a Miravet.
L’àmbit afecta directament a una àrea d’interès faunístic i florístic (AIFF), concretament per a
l’àguila cuabarrada.
Pel que fa a la resta de fauna, consultades les bases de dades disponibles, destaca la
presència potencial de l’astor (Accipiter gentilis), el trobat (Anthus campestris), el duc (Bubo
bubo), l’aligot (Buteo buteo), l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), el falcó pelegrí (Falco
peregrinus), el xoriguer (Falco tinnunculus), el cotoliu (Lullula arborea), la tallareta cuallarga
(Sylvia undata), el voltor (Gyps fulvus), el milà negre (Milvus migrans), l’àguila daurada
(Aquila chrysaetos) i, com ja s’ha comentat, de l’àguila cuabarrada. També poden estar
potencialment presents altres espècies com el gripau corredor (Bufo calamita), la tortuga de
rierol (Mauremys leprosa), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates
cultripes) o l’ofegabous.
Respecte a la fauna, totes les espècies esmentades compten amb diversos estatus legals
de protecció, per trobar-se en l’àmbit del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, d’acord amb l’establert en 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 de espècies amenaçades, sent l’hàbitat
de les aus objecte de mesures de conservació especial, d’acord amb el que estableix la
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Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservació de les aus silvestres i la resta, declarades
com espècies d’interès comunitari que requereixen d’una protecció estricta d’acord amb la
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Si bé, com s’ha indicat anteriorment, l’àmbit del projecte no es troba dins de cap espai
protegit, sí que és proper (200 m) a l’espai de la xarxa Natura 2000 Sistema prelitoral
meridional, com a Zona especial de conservació (ZEC) i Zona d’especial protecció per a les
aus (ZEPA).
La proximitat del parc eòlic a aquest espai natural protegit pot tenir incidència sobre els seus
objectius de conservació. Aquests objectius inclouen totes les espècies de quiròpters de
l’Annex II de la Directiva 92/43 d’Hàbitats. Els ratpenats que, atesa la seva mobilitat, poden
ser presents en l’àmbit del parc eòlic són: ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus
hipposideros), el ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale), el ratpenat de
musell agut (Myotis blythii), el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus), el ratpenat de
cova (Miniopterus schreibersii), el rat penat d’orelles dentades (Myotis emarginatus), el rat
penat de musell llarg (Myotis myotis), el ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus
ferrumequinum) i el ratpenat de ferradura mitjà (Rhinolophus mehelyi).
També son objectius de conservació d’aquests espais totes les espècies d’aus de l’Annex I
de la Directiva 2009/147 d’Aus. Es tracta del voltor, l’àliga daurada, l’àliga cuabarrada, el
falcó pelegrí, el duc, la cogullada fosca (Galerida theklae), el cotoliu, el trobat, el còlit negre
(Oenanthe leucura), la tallareta cuallarga i la gralla de bec vermell (Pyrrhocorax
pyrrhocorax).
La possible presència d’aquestes espècies fa necessari la realització d’un estudi previ a la
intervenció de l’avifauna i els quiròpters.
Les Directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura estableixen que cal garantir un
estat de conservació favorable dels hàbitats i espècies objectius de conservació. Amb
caràcter general, es consideraran incompatibles les actuacions que afectin de manera
apreciable els sectors crítics per a la conservació de l’àguila cuabarrada.
D’acord amb la informació proporcionada pel Servei de Fauna i Flora el 8 de juliol de 2020,
els aerogeneradors EM01 i EM02 es troben dins del Kernel 90% (àrea crítica) de la parella
d’àguila cuabarrada de Canaleta, i per tant, es consideren incompatibles els emplaçaments
proposats. D’altra banda, aquests mateixos aerogeneradors, i d’acord amb la informació
disponible, es trobarien també dins del Kernel 95% i a un radi inferior a 6 km del sector de
cria de la parella de Benifallet. La resta del projecte podria ser compatible, tot i que el
barranc del Pinell té un gran potencial per rapinyaires, pel que cal incorporar a l’EIA un
seguiment de l’avifauna durant, com a mínim, els 6 mesos primaverals (gener-juny).
L’informe del Parc Natural dels Ports va en el mateix sentit que l’anterior, considerant que la
ubicació dels aerogeneradors EM01 i EM02 seria incompatible amb la preservació
d’aquestes parelles, ja que suposaria una pèrdua d’una part important del seu espai vital.
Igualment, es considera que l’estudi d’impacte ambiental hauria d’incorporar un seguiment
de l'avifauna durant, com a mínim, el període reproductor de les espècies (de gener a juny,
ambdós inclosos) i, finalment, afegeix que caldria estudiar l’impacte del projecte sobre el
grup dels quiròpters, especialment dels elements que són objectiu de conservació de l’espai
natural i que per la proximitat dels aerogeneradors al límit de l’espai, es podrien veure
afectats.
Pel que fa a l’afectació d’hàbitats naturals, els aerogeneradors, la modificació o construcció
de nous camins d’accés o l’obertura de rases per passar el cablejat afectarà a zones amb
Hàbitats d’Interès Comunitari com Pinedes mediterrànies (9540) i Prats mediterranis rics en

10
Doc.original signat per:
CPISR-1 C Jordi Solina Angelet
14/08/2020, CPISR-1 C Ferran
Miralles Sabadell 15/08/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0J7VPSFHDJII2VCO8VZE4IDSKWW8584A*
0J7VPSFHDJII2VCO8VZE4IDSKWW8584A

Data creació còpia:
25/08/2020 08:34:50
Data caducitat còpia:
25/08/2025 00:00:00
Pàgina 10 de 22

anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (6220p). La línia d’evacuació també tindrà efectes
potencials sobre Pinedes mediterrànies (9540), Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia) (6220p) i Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) (1520p).

GENERALITAT DE CATALUNYA

En aquest sentit, cal esmentar que l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de
Catalunya, aprovada per l’Acord GOV/54/2018, de 17 de juliol, marca entre els seus
objectius assolir la No Pèrdua Neta de biodiversitat mitjançant la incorporació de la
compensació sistemàtica dels impactes residuals dels plans, programes i projectes.
Per complir amb aquest Acord i minimitzar l’impacte sobre els HIC afectats caldrà quantificar
l’impacte per la pèrdua neta de superfície d’HIC’s i identificar les mesures de mitigació
ambiental que se’n puguin desprendre.
Respecte la connectivitat del territori, cal mencionar que els aerogeneradors s’ubiquen en el
connector fluvial principal de l’Ebre, a més, el connector complementari del barranc del Pinell
creua l’àmbit del parc. En quant a la línia aèria d’evacuació, aquesta travessa el connector
ecològic terrestre principal de Pas de l'Ase / Serres de Pàndols – Cavalls.
L’ocupació que tindrà el projecte sobre el terreny serà significativa en el conjunt del paisatge,
ateses les dimensions de les màquines a instal·lar i l’obertura d’accessos i rases. En aquest
sentit, a fi de minimitzar l’impacte sobre el paisatge i reduir l’ocupació de sòl és important
dissenyar per les rases un traçat paral·lel als camins existents o als de nova construcció per
accedir al aerogeneradors.
L’àmbit on es projecta el parc eòlic Empedrats acull el parc eòlic Murtes, del mateix
promotor, situat a poc més d’1 km d’aquest, i això fa prevere una acumulació significativa de
projectes. Per això, serà necessari fer un estudi del potencial impacte acumulatiu.
En matèria de prevenció d’incendis forestals, cal dir que els municipis afectats estan
declarats com a d’alt risc d’incendi forestal, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i l’àmbit del projecte està inclòs en
el perímetre de protecció prioritària de Serres de Pàndols i Cavalls.
Per tant, el projecte haurà d’incorporar les mesures que s’estableixen en l’esmentat Decret
64/1995, de 7 de març, així com les derivades de la Llei 5/2003, de prevenció d'incendis
forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys
forestals.
Els vents dominants terrers a la zona, d’intensitat i freqüència elevada i de component
OOON i els vents marins de més baixa freqüència i intensitat són de component SSEE. Els
primers de nord poden donar continuïtat sobre l’espai natural protegit proper i sobre el
perímetre de protecció prioritària, afectant també aerogeneradors del propi parc. En quant a
la segona orientació dominant, de vent marí, en cas d’un incendi produït en els
aerogeneradors del parc EM07 i EM06, tot i que el component d’humitat sigui més elevat
que l’altre, podria generar una afectació sobre el nucli urbà del Pinell de Brai, per continuïtat
forestal positiva.
En relació a la contaminació lumínica, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la
contaminació lumínica a Catalunya, aprovat pel departament competent en medi ambient el
29 de juny de 2018 (DOGC núm. 7658 – 6.7.2018), seguint els criteris que estableix la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a protecció del medi
nocturn, el projecte es troba situat en una zona E2, de protecció alta.
Per tant, en cas de realitzar instal·lacions d’il·luminació exterior amb l’objectiu de prevenir la
contaminació lumínica, protegir el medi nocturn i promoure l’estalvi energètic, aquestes
hauran de complir amb els objectius i preceptes de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
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d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Decret
190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig per a una zona
E2.

GENERALITAT DE CATALUNYA

b) Viabilitat patrimoni cultural
El Departament de Cultura considera que, en relació amb el patrimoni cultural inventariat, a
priori no existeixen elements determinants que es puguin considerar insalvables o
desaconsellin la ubicació. Respecte la línia aèria d’evacuació, la planimetria presentada no
ha permès precisar la ubicació exacta dels suports que es requereixen per a la seva
implantació. En el seu informe incorporen una sèrie de requeriments sobre l’amplitud i el
nivell de detall que ha de tenir l’estudi d’impacte ambiental i que han estat incorporades en
aquest Acord.
c) Viabilitat agrícola
D’acord amb la Llei 3/2019, de 17 de juny, d’espais agraris, els parc eòlics es consideren
infraestructures d’interès general a l’espai agrari. D’acord amb això, aquest projecte ha de
complir el que estableixen el Pla territorial sectorial agrari de Catalunya i el pla territorial
sectorial agrari específic de la zona on s'instal·li, amb l'objectiu d'adaptar al màxim possible
l'afectació d'aquesta infraestructura sobre el sòl agrari, la pèrdua de sòl productiu i la
prevenció d'incendis forestals.
Les figures de planejament territorial i urbanístic que afecten els espais agraris i els
projectes d'obres que s'hi hagin de desplegar han d'incorporar en les memòries
corresponents, d'una manera total o parcial, una anàlisi d'afectacions agràries que avaluï les
afectacions sobre els espais agraris que poden derivar del pla o el projecte que es vol dur a
terme. Resten exempts d'aquesta obligatorietat els projectes que tenen com a únic objecte la
protecció civil en supòsits d'emergència o que deriven de situacions hidrològiques extremes
declarades per l'administració competent o de desastres naturals com els incendis forestals.
En el cas que ens ocupa no s’ha presentat un anàlisi d’afectacions agràries, tot i no estar-hi
exempt de la seva elaboració.
1. Afectació al medi agrícola:
S’indica que la situació dels diferents aerogeneradors i de la subestació del parc provocarà
canvis dels actuals usos del sòl en les diferents zones on s’ubiquin. No obstant, en la
majoria de situacions, les zones de cultiu poden seguir utilitzant-se com a tals, i fins i tot es
podria compatibilitzar amb l’ús ramader i amb activitats recreatives.
Caldrà analitzar la pèrdua de terrenys destinats a l’activitat agrícola, que alhora són
activitats productives i econòmiques. Cal evitar, que la posició dels aerogeneradors, requerís
la creació de nous camins que fraccionessin la finca i explotació i per tant, afectessin a la
seva viabilitat
2. Afectació al medi ramader:
Tant la millora o ampliació dels camins d’accés al parc, així com les rases d’evacuació
soterrada d’energia que discorren majoritàriament longitudinalment per camins existents i
tenen una afectació als camins ramaders classificats del terme municipal del Pinell de Brai
Colada de Prat de Compte a Miravet i Colada de Benifallet dels quals n’és titular la
Generalitat de Catalunya
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També es necessari una anàlisi de l’existència d’explotacions ramaderes i com poden
afectar les infraestructures proposades a aquestes (contaminació acústica que afecti
negativament a la productivitat i benestar dels animals, i/o un impacte sobre la qualitat de
l’aire per un provable augment de les partícules en suspensió i una possible reducció en les
rendibilitats de les explotacions agropecuàries, etc.).

GENERALITAT DE CATALUNYA

3. Afectació al medi forest:
La construcció del parc eòlic Empedrats amb 3 de 7 aerogeneradors situats dins de la forest
d’utilitat pública Llitgem, així com les explanacions i camins d’accés, és incompatible amb la
conservació, protecció, restauració, millora i aprofitament ordenat de la forest Llitgem, núm.
36 del Catàleg d’Utilitat Pública de Tarragona (CUP), propietat de l’Ajuntament de Benifallet i
amb la persistència dels seus valors naturals.
S’haurà de fer una avaluació prèvia del risc d’incendi del sistema forestal afectat, tant pels
aerogeneradors com per la línia d’evacuació. També serà necessari determinar la
vulnerabilitat de totes les infraestructures projectades davant d’un incendi forestal, calcular la
capacitat d’acollida del medi forestal on s’ubicarà i decidir si l’augment del risc d’incendi
forestal que provocarà la seva construcció sobre la seguretat i benestar de les persones i
sobre el manteniment dels valors forestals és assumible.
En cas que es determini la viabilitat a priori de l’emplaçament escollit, és necessari que
s’estudien i projectin totes les mesures preventives d’autoprotecció que puguin portar a
reduir el risc d’incendi forestal i a minimitzar el seu impacte sobre els terrenys forestals i
agrícoles afectats.

4. Infraestructures rurals:
S’ha d’efectuar una anàlisi d’accés a les finques i afectació dels camins municipals d’ús
públic i camins particulars de serveis agraris, i la seva afectació respecte l’evacuació de les
aigües. Caldrà justificar la creació del nous camins, davant la impossibilitat tècnica de
modificar els existent, així com minimitzar el seu recorregut i l’afectació l’activitat agrícola i
fraccionament de les explotacions i finques..
D‘acord amb l’informe del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, l’aerogenerador EM07
afecta la zona de conreus de regadiu immediata que contrasta amb la inversió que la
Generalitat ha derivat per a convertir zones de conreu de secà en regadiu.
d) Viabilitat urbanística i del paisatge
Segons la documentació aportada, les infraestructures del parc eòlic Empedrats es situen en
un emplaçament compatible amb les directrius i objectius urbanístics del terme municipal de
Pinell de Brai. Tanmateix, en el cas del terme municipal de Benifallet caldria prioritzar
l’emplaçament dels aerogeneradors i la resta d’elements del parc eòlic en sòl no
urbanitzable qualificat com a sòl lliure de protecció funcional, evitant afectar sòl lliure de
protecció especial.
L’article 2.5 del Pla territorial de les Terres de l’Ebre (PTPTE) estableix que els elements
d’infraestructures tals com instal·lacions solars i eòliques, entre d’altres, són considerats
elements d’interès públic que s’han d’emplaçar en el medi rural, i els identifica amb la lletra
C2.
L’article 2.7 regula el sòl de protecció especial i estableix per aquest, que hi són
incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin
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afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial i n’estableix un seguit de
condicionants per tal de garantir aquesta no afectació dels valors.

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’apartat 3 d’aquest mateix article 2.7 limita la possibilitat d’edificacions de nova planta o
ampliació d’existents a uns determinats supòsits, entre els quals es troben les edificacions o
instal·lacions identificades com del tipus C. No obstant, per a la seva autorització els hi
estableix un seguit de condicionants per tal que garanteixin la no afectació dels valors que
motiven la protecció especial.
L’article 2.11 regula el sòl de protecció preventiva. En l’apartat 1 d’aquest article s’estableix
que aquest sòl està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al
règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen a l’article 47 del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
L’apartat 3 d’aquest mateix article 2.11 indica que sense perjudici de les restriccions
específiques per a determinades àrees establertes en el pla d’ordenació urbanística
municipal o altres instruments urbanístics, cal considerar, en general, el sòl de protecció
preventiva com una opció preferent davant de la del sòl de protecció territorial per a
implantacions admeses en sòl no urbanitzable.
L’article 34 del Text Refós de la Llei d’urbanisme regula el sistemes urbanístics generals i
locals. L’apartat 5bis d’aquest article, d’acord amb l’article 5.2 del Decret Llei 16/2019, de 26
de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies
renovables, estableix que són serveis tècnics les infraestructures d'utilitat pública o d'interès
social corresponents, entre d’altres, a les instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb
una potència superior a 100 kW connectades a les xarxes de transport o de distribució
d'electricitat.
L’article 47 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) estableix el règim d'ús del sòl no
urbanitzable. L’article 47.4 estableix que el sòl no urbanitzable pot ser objecte d'actuacions
específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin
d'emplaçar en el medi rural, i determina que a aquest efecte són d'interès públic les
previstes, entre d’altres, a l’apartat d, modificat per l’article 5.3 del Decret Llei 16/2019, de 26
de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies
renovables, corresponents a les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i
les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.
Pel que fa al planejament municipal de Benifallet, l’article 151 de la normativa determina que
es podran autoritzar edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i d’interès social i que la
relació d’usos admesos per la seva utilitat pública i interès social serà ponderada
discrecionalment per la Comissió d’Urbanisme.
Pel que fa al planejament municipal del Pinell de Brai, l’article 147 de la normativa defineix la
Zona 1 Àrea agrícola, i en el seu punt 2 incorpora els usos admesos, entre els quals es
troben els parcs eòlics.
Pel que fa al planejament municipal de Miravet, l’article 162 defineix els usos admesos en el
Sòl rústic, entre els quals hi ha el de Sistemes d’Infraestructures de Serveis Urbans. L’article
111 defineix el sistema d’infraestructures de serveis urbans, entre els quals consta el
sistema de subministrament d’energia elèctrica, que comprèn les àrees destinades a
estacions de distribució i transformació de l’energia elèctrica, així com les xarxes de
transport d’alta tensió.
Pel que fa al planejament municipal de Benissanet, l’article 147 regula els usos admesos en
sòl lliure. Segons aquest article, excepcionalment, amb autorització prèvia de la Comissió
Territorial d’Urbanisme, es poden admetre instal·lacions de proveïment.
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L’article 148 regula els Parcs eòlics. El punt 8 d’aquest article recomana el soterrament de
les línies d’evacuació d’energia, com a mínim fins a l’entroncament de l’accés al parc amb la
xarxa de camins públics o de carreteres, sempre que sigui tècnicament possible.
Pel que fa al planejament municipal de Móra d’Ebre, l’article 152 regula les condicions d’ús
de la clau 8 i l’article 160 regula les condicions d’ús de la clau 11. En la regulació de la clau
10 no hi ha cap article que faci referència a les condicions d’ús. En aquest punt cal dir que si
bé la normativa municipal no conté cap article que reguli les infraestructures corresponents a
les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions
ambientals d'interès públic, tampoc les prohibeix expressament.
Pel que fa al planejament municipal d’Ascó, l’article 75 regula els usos admesos en el sòl no
urbanitzable. En aquest punt cal dir que si bé la normativa municipal no conté cap article que
reguli les infraestructures corresponents a les instal·lacions i les obres necessàries per a
serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic, tampoc les prohibeix
expressament.
Pel que fa a la línia d’evacuació, caldrà que el document inclogui un apartat on es descriguin
cada una de les qualificacions urbanístiques que travessa.
El parc eòlic Empedrats forma part de les unitats de paisatge Barrufemes, i el tram més
oriental de la línia d’evacuació a la Cubeta de Móra, incloses al Catàleg de paisatge de les
Terres de l’Ebre. El parc eòlic projectat afectaria l'extrem més meridional del paisatge
d'atenció especial (PAE) de la Batalla de l'Ebre dins de la unitat Barrufemes, d'acord amb el
Catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre, però d’acord amb la documentació presentada,
aquest no afectaria cap element del patrimoni cultural que formi part del mateix. D’altra
banda, d’entre les amenaces que es descriuen en l’avaluació del paisatge per a la unitat de
Barrufemes, hi ha la possibilitat de canvi en el paisatge a causa dels parcs eòlics autoritzats,
en especial els ubicats propers al Parc Natural dels Ports. En aquest sentit, segons la
documentació presentada, es considera que el parc eòlic seria compatible amb les directius i
objectius paisatgístics, especialment, tenint en compte que, tot i considerar-se una debilitat,
el parc eòlic Empedrats es situa a més de 5 km de distància del Parc Natural dels Ports.
Tot i que en el document ambiental del projecte s’analitza l’impacte territorial i paisatgístic
que pot produir el parc eòlic, no s’inclou un estudi d’impacte i integració paisatgística, que
caldrà aportar en fases posteriors, amb les consideracions realitzades en l’informe del Servei
Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i que han estat incorporades en aquest Acord.
e) Viabilitat energètica
El parc eòlic Empedrats confronta amb el del parc eòlic Murtes (28 MW), ambdós del mateix
promotor, situat a poc més d’1 km d’aquest, i comparteixen la SET Pinell i la línia
d’evacuació fins a la SET Ascó.
Pel que fa al recurs eòlic, consultades les bases de dades disponibles, a 100 m d’alçada es
desprèn que en l’àmbit dels aerogeneradors la velocitat mitjana de vent es de 4-6 m/s del
període 1996 al 2015.
Des de la vessant energètica aquesta instal·lació, per a la seva tramitació, establerta a la
Secció 2 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, haurà de complir tota la
Reglamentació energètica no podent-se atorgar la seva autorització administrativa prèvia i
de construcció del projecte executiu si el promotor no ha obtingut prèviament els permisos
d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.
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Propers a la zona del projecte s’identifiquen 4 instal·lacions eòliques amb autorització
administrativa prèvia.
Pel que fa a seguretat industrial en l’àmbit del projecte no hi ha cap establiment afectat per
la Legislació vigent d’Accidents Greus.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Respecte la seguretat minera en l’àmbit hi ha 14 drets miner que s’hauran de tenir en
compte en la redacció del projecte definitiu.

—6 Acord
Considerant la documentació presentada, les respostes rebudes de les administracions
públiques a les consultes realitzades i ateses les consideracions exposades, d’acord amb el
Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i
l’impuls en les energies renovables, a proposta del grup de treball específic, la Ponència
d’energies renovables formula el següent Acord:

Primer
Informar que no existeixen elements determinants que, ja d'inici, es consideren insalvables.
No obstant això, s’indica que en relació amb l’avantprojecte presentat hi ha certs aspectes
que poden comprometre la compatibilitat ambiental d’alguna de les infraestructures previstes
per l’afectació a l’avifauna. Aquest pronunciament no garanteix que, en el marc del procés
d'avaluació de l'impacte ambiental i de la tramitació del projecte, no puguin sorgir nous
elements que puguin afectar la seva autorització.
De conformitat amb l’article 11.8 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, la persona
promotora disposa d'un termini de dos anys, a comptar des de la resposta a la consulta
sobre la viabilitat de l'emplaçament, per presentar el projecte d'autorització del parc eòlic. En
cas que transcorregut aquest termini no s'hagi presentat el projecte, s'ha d'efectuar
novament la consulta prèvia.

Segon
Pronunciament sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental del
projecte. A més de donar compliment al contingut mínim establert en la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha d’incloure el contingut
següent:
-

Prioritzar l’ús de camins existents i evitar obrir-ne de nous, sempre que sigui
possible.

-

Incloure alternatives viables de traçat pels nous camins i les rases en aquells trams
on es projecta sense seguir els camins/carreretes existents i avaluar-ne l’impacte.

-

Definir mesures per la restauració morfològica de les zones afectades per les obres
(camins, rases, plataformes, talussos, zones d’aplec o d’estacionament de la
maquinària) que permetin la seva restauració i integració en el paisatge. En aquest
sentit, és important deixar pendents suaus que permetin la revegetació amb espècies
autòctones. Per tal d’afavorir la biodiversitat es recomana consultar el recurs web del
Departament de Territori i Sostenibilitat “Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la
restauració ambiental”.
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-

Justificar que el projecte de parc eòlic i les seves infraestructures associades no
interfereixen amb els actius del territori basats en l’entorn natural i el paisatge.

-

Incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística amb els continguts estipulats
al Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8
de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i
informes d’impacte i integració paisatgística. Aquest estudi haurà de contenir els
condicionants necessaris per tal que es garanteixi la no afectació dels valors que
motiven la protecció especial, d’acord amb l’article 2.7 del planejament territorial de
les Terres de l’Ebre. Així mateix, haurà d’avaluar el parc eòlic conjuntament amb el
parc eòlic Murtes. Caldrà respectar les distàncies mínimes lineals i visuals dels
aerogeneradors als nuclis habitats i masies disseminades.

-

Justificar l’adequat compliment als planejaments territorials i municipals aplicables,
d’acord amb les valoracions de l’informe del Servei Territorial d'Urbanisme de les
Terres de l'Ebre.

-

Estudi sobre els efectes sinèrgics i/o acumulatius del projecte amb altres projectes,
que estan en fase d’explotació o en fase de tramitació, i altres infraestructures lineals
(línies elèctriques), distribuïts en l’àmbit territorial.

-

D’acord amb l’article 7.3 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures
urgents per a l’emergència climàtica l’impuls a les energies renovables, les línies
elèctriques d’evacuació han de disposar de suports no perillosos per a l’avifauna i de
cables de terra dotats de salvaocells.

-

Fer un estudi de fauna, centrat principalment en els grups més vulnerables com són
l’avifauna, i els quiròpters, previ de cicle anual (veure Annex I). En aquest estudi a
més de fer un seguiment de les poblacions haurà de determinar si existeixen refugis
importants per aquesta fauna que puguin veure’s afectats per les obres. Les dades
recollides s’hauran de presentar al Servei de Fauna i Flora, d’acord amb les
condicions establertes per aquest, avançant, a ser possible, els primers 6 mesos.

-

Respecte l’avifauna, a més de l’estudi esmentat, i tenint en compte el gran potencial
per rapinyaires del barranc del Pinell, cal incorporar un seguiment de l’avifauna
durant, com a mínim, els 6 mesos primaverals (gener-juny). Així mateix, atesa la
proximitat del riu Ebre i l’elevada incidència de boira en l’àmbit del projecte, cal tenir
en compte i avaluar l’impacte d’aquesta envers el risc de col·lisió. Quant a
l’emplaçament dels aerogeneradors EM01 i EM02, es consideren incompatibles per
l’afectació a l’àliga cuabarrada, i s’ha d’estudiar, si escau, una alternativa compatible
per la seva reubicació.

-

En el cas del ratpenats l’estudi ha de seguir l’adaptació a Catalunya de les
“Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones eólicas sobre
poblaciones de murciélagos en España” editat per la Asociación Española para la
Conservación y el Estudio de los Murcielagos (SECEMU, 2013).

-

Un estudi detallat dels impactes directes del parc eòlic a les espècies de flora
amenaçades en l’àmbit del projecte, en concret de les zones on s’ubiquin els
aerogeneradors, els camins, les servituds i altres espais com els ocupats pel pas de
les línies elèctriques soterrades.

-

Incloure un Programa de vigilància i seguiment faunístic (fase d’obra i de
funcionament).
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-

Estudiar amb detall l’afectació sobre la vegetació i els hàbitats d’interès comunitari i
estudiar les mesures preventives i correctores adients, així com les possibles
alternatives que minimitzin l’afectació. En aquest sentit caldrà indicar la superfície
afectada per cada una de les instal·lacions que formen el projecte (accessos, rases,
plataformes de muntatge dels aerogeneradors, subestació i centre de control, línia
d’evacuació d’energia...), diferenciant entre l’afectació a la superfície forestal i
l’agrícola.

-

Quantificar l’impacte per la pèrdua neta de superfície d’hàbitats naturals, en especial
els hàbitats d’interès comunitari (HIC) i identificar les mesures de mitigació ambiental
que se’n puguin desprendre. En aquest sentit, cal esmentar que l’Estratègia del
patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, aprovada per l’Acord GOV/54/2018,
de 17 de juliol, marca entre els seus objectius assolir la No Pèrdua Neta de
biodiversitat mitjançant la incorporació de la compensació sistemàtica dels impactes
residuals dels plans, programes i projectes d’acord amb el manual “Criteris per a la
sistematització de la compensació dels impactes residuals significatius i la integració
de la No Pèrdua Neta en biodiversitat”. Pels HIC prioritaris la superfície objecte de
compensació seguirà el criteri de proporcionalitat recomanat de 1:3.

-

Descripció de la gestió que es farà en l’àmbit dels aerogeneradors i camins de la
vegetació i la seva avaluació ambiental.

-

Evitar, en la mesura del possible, l’afectació directa i indirecta sobre qualsevol curs
fluvial (rius o torrents). En cas d’afectació cal disposar prèviament de la corresponent
autorització d’obres, d’acord amb la normativa vigent, que ha d’atorgar l’òrgan
competent.

-

Incorporar les consideracions de l’informe emès per l’Ajuntament d’Ascó.

-

Estudiar la compatibilitat del projecte amb el Pla de Gestió 2015-2023 de la Reserva
de Biosfera Terres de l’Ebre.

-

Pel que fa al vector llum, cal incloure la documentació tècnica de la instal·lació
d’enllumenat exterior de conformitat amb el que estableix el punt 1 de l’Annex 1 del
Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

-

Pel que fa a la senyalització lumínica dels aerogeneradors per seguretat aèria cal
aportar:
a) Memòria que com a mínim ha de contenir una taula amb la informació següent:
• Les coordenades UTM (sistema UTM 31N – ETRS 89) de tots els
aerogeneradors del parc eòlic.
• Els aerogeneradors que cal il·luminar per seguretat aèria, tenint en compte els
criteris de la “Guia de señalamiento e iluminación de turbinas y parques
eólicos” en vigor de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
• Descripció de la senyalització lumínica dels aerogeneradors a instal·lar a la
part superior de la gòndola dels aerogeneradors quan la luminància de fons
sigui inferior a 50 cd/m2 (nit) i també nombre i tipus de llum a instal·lar en la
torre, si escau.
• Descripció de la senyalització lumínica de qualsevol altre element que formi
part del parc eòlic.
b) Un fitxer de punts amb format digital “dxf” o “shape” de la ubicació de tots els
aerogeneradors (sistema UTM 31N-ETRS 89).
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-

Realitzar un estudi d’impacte acústic, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex 10 de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i
especialment l’afectació dels aerogeneradors ubicats a menys de 500 m
d’edificacions que podrien ser considerades receptors sensibles. Així mateix, caldrà
assegurar que no existeixi cap edificació afectada per l’efecte corona provocat per
les línies d’alta tensió projectades.

-

Durant la fase de construcció cal fixar l’horari de treball durant la construcció de l’obra
a l’entorn de les zones urbanitzades, com a màxim, de les 08 h a les 20 h, ubicar el
parc de maquinària el més allunyat possible de les zones habitades i ajustar l’emissió
sonora de la maquinària a les prescripcions que estableix el Reial Decret 212/2002
que regula les emissions sonores a l’entorn produïdes per les màquines d’ús a l’aire
lliure, i les normes complementàries.

-

Estudiar noves alternatives de traçat de la línia d’evacuació, valorant la possibilitat
d’unificar els traçats d’evacuació amb congruència amb altres parcs eòlics, plantejant
que aquesta sigui soterrada.

-

Incloure les prescripcions de l’article 21.2 i 34 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de
Canvi Climàtic.

-

Cal fer una previsió de la potencial generació de residus (fase d’obres, fase de
funcionament i desmantellament). El promotor del projecte ha de preveure una
correcta gestió dels residus, així com donar compliment la normativa referent a
activitats potencialment contaminants del sòl i a la gestió de residus d’enderrocs,
construcció i excavació, incloses les edificacions que presentin fibrociment amb
contingut d’amiant. En cas que els terrenys esdevinguin deficitaris o excedents de
terres, cal que es segueixi, si escau, l’Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre
normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva
utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van
generar.

-

Incorporar les consideracions de l’informe emès pel Servei de Prevenció d’Incendis
Forestals.

-

Desenvolupar els estudis i anàlisis relacionats a l’apartat 5c del present informe
relatives l’afectació sobre el medi agrícola, el medi ramader, el medi forestal i les
infraestructures rurals.

-

Durant els treballs forestals propis de la fase d’execució, s’han de complir les
mesures establertes pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals.

-

Pel que fa al patrimoni cal un estudi d’afectació al patrimoni cultural en els termes
descrits en l’informe emès pel Departament de Cultura, establir les mesures
preventives i/o correctores que se’n puguin derivar i la realització d’un control
arqueològic de tots els moviments de terres del projecte.

-

Qualsevol intervenció arqueològica es durà a terme amb la corresponent autorització
de la Direcció General del Patrimoni Cultural i en cas d’aparició de restes
arqueològiques i/o paleontològiques de qualsevol tipus, 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.

-

Pel que respecta al patrimoni etnològic i als marges de pedra seca, tot i que aquests
elements no gaudeixen de protecció específica en l’àmbit afectat, cal recordar que el

19
Doc.original signat per:
CPISR-1 C Jordi Solina Angelet
14/08/2020, CPISR-1 C Ferran
Miralles Sabadell 15/08/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0J7VPSFHDJII2VCO8VZE4IDSKWW8584A*
0J7VPSFHDJII2VCO8VZE4IDSKWW8584A

Data creació còpia:
25/08/2020 08:34:50
Data caducitat còpia:
25/08/2025 00:00:00
Pàgina 19 de 22

GENERALITAT DE CATALUNYA

mes de novembre de 2018 l’art de la pedra seca va ser inclòs a la Llista
Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i per tant minimitzarne la seva afectació.
-

Estudiar l’afectació sobre la geozona de Vall de l’Ebre de Miravet, catalogada com
espai d’interès geològic de Catalunya, així com, si escau, les alternatives que en
minimitzin aquesta afectació. Aquests espais testimonien l'evolució geològica del
territori català i és important preservar-les com a patrimoni geològic.

-

El projecte haurà d’incloure i pressupostar totes les mesures preventives i correctores
així com el programa de seguiment ambiental durant la fase d’execució i d’explotació.

-

Incloure una avaluació de l’impacte tant en la fase d’obra, funcionament com de
desmantellament.

-

Incloure la justificació de la incorporació o de l’estudi de les consideracions sobre
l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental d’aquest Acord.

Tercer
Notificar aquest Acord a EDP Renovables España SL.

Annex I:
En l’estudi de Fauna, atès que les espècies més afectades per la construcció dels parcs
eòlics son els ocells i el ratpenats, pel que fa al risc de col·lisió i barotrauma, cal posar
èmfasi en aquests grups, encara que també cal incloure dades d’altres grups com rèptils i
amfibis així com d’altres grups faunístics d’interès.
L’estudi de fauna anual ha d’incloure un estudi de camp per un període mínim d’un cicle vital
de les espècies observades (cria, hivernada i migració).
Les dades s’han d’obtenir usant metodologies estandarditzades. Els mètodes de mostreig
han de ser els mateixos que els utilitzats durant la fase de funcionament del parc per poder
comparar resultats i establir, si cal, mesures correctores addicionals pels impactes produïts.
Pel que fa a l’avifauna, l’estudi ha de contenir, com a mínim la següent informació:
-

-

Abundància i diversitat d’espècies d’ocells (mitjançant transsectes).
Ús de l’espai: determinació de taxes de pas i trajectòries de vol d’ocells de mida
mitjana i gran en els llocs on s’ubicaran els aerogeneradors. Aquestes dades
s’obtindran mitjançant l’observació (període mínim de 3 hores) des de punts concrets
amb visió sobre l’emplaçament previst. Aquestes observacions s’han de cartografiar i
diferenciar les espècies.
Determinar el risc de col·lisió segons l’alçada de pas i la distància respecte els
aerogeneradors mitjançant observacions mínimes de 30 min.
Avaluar l’ús de l’àmbit dels aerogeneradors com a possible zona de ruta migratòria i
determinar la incidència que pot tenir envers les espècies migratòries.

Pel que fa als ocells nocturns:
-

La recollida de dades es farà emprant el programa Nocturna de seguiment de
rapinyaires nocturns.
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-

Cal identificar les zones de cria i territoris de parelles reproductores. En cas que hi
hagi hàbitats específics com roquissars o altres, serà necessari fer-hi un cens
específic.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Pel que fa als quiròpters:
La determinació de l’ús de l’espai per part dels ratpenats i del potencial impacte, es
realitzarà mitjançant l’anàlisi dels ultrasons amb aparells d’enregistrament automàtics
(detectors) capaços de gravar en continu a alta freqüència.
Sempre que sigui possible, es registrarà l’activitat a l’alçada de risc. Per això els detectors es
situaran en estacions d’escolta fixes, a l’alçada on giren les pales, i preferiblement 25 metres
per sobre de la zona més baixa de gir d’aquestes. Només en el cas en què no es disposi de
torre meteorològica, aerogeneradors, o altra infraestructura d’alçada similar als
aerogeneradors, el mostreig es realitzarà a nivell del terra.
S’emprarà un nombre suficient de detectors que cobreixin els diferents tipus d’hàbitats als
que afecti el parc eòlic (un mínim d’un detector per a cada 5 aerogeneradors), dins del
polígon definit pels aerogeneradors més un radi d’1 km, en els hàbitats més apropiats per a
l’activitat d’aquests mamífers (cursos o masses d’aigua, llindars forestals, marges arbrats o
rocams).
L’abast temporal de l’estudi ha d’incloure la major part del cicle anual d’activitat (d’abril a
octubre, ambdós inclosos). Entre el 15 d’agost i el 30 de setembre es mostrejaran 5 nits
consecutives de cada 10. La resta del període, entre l’1 d’abril i el 30 d’octubre, es
mostrejaran 5 nits consecutives de cada 20.
Es realitzaran transsectes nocturns pel recorregut del parc eòlic, cobrint els diferents
hàbitats de la zona que no tinguin detectors. Es realitzaran almenys 4 transsectes nocturns,
un per mes, durant el període juliol-octubre.
S’identificaran les espècies presents a la zona o el gènere/grup fònic. Es determinarà la taxa
d’activitat de cada espècie i també es tindrà en compte la presencia de seqüències de caça.
Es realitzarà un estudi dels refugis potencials situats en un radi de 2 km al voltant del parc i
es revisaran i censaran els refugis, coneguts prèviament, d’espècies amenaçades de
ratpenats en un radi de 5 km al voltant del parc eòlic. També es tindran en compte les dades
d’activitat i mortalitat d’altres parcs eòlics en un radi de 10 km.
El Departament de Territori i Sostenibilitat proporcionarà els requeriments detallats i els
formularis estandarditzats per recollir les dades de l’estudi de fauna.
Contra l’apartat primer d’aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs de reposició davant la Ponència de energies renovables en el termini d'un mes, a
comptar de l'endemà de la notificació de l’Acord, de conformitat amb el que disposen l'article
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, es pot
interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa-Administrativa que
correspongui en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de l’Acord,
d’acord amb el que estableixen els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No es podrà interposar el recurs
contenciós-administratiu fins que s'hagi resol el recurs de reposició o s'hagi produït la
desestimació presumpta del mateix”.
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I, perquè consti i als efectes adients, signo electrònicament aquest certificat amb el vistiplau
del president de la Ponència d’energies renovables.

GENERALITAT DE CATALUNYA

El secretari

Jordi Solina i Angelet
Signat electrònicament

Vist i plau
El President

Ferran Miralles i Sabadell
Signat electrònicament
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