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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte d’aquest estudi consisteix en avaluar la viabilitat de l’emplaçament del parc eòlic Ferreres i les 

infraestructures associades al mateix, tal com s’indica al Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables (DOGC núm. 8012, de 

28.11.19), que al seu article 11 estableix: 
 

Article 11 

Consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament d'un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica 
 

11.1 Les persones interessades a implantar un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica han de 

formular una consulta prèvia a la Ponència d'energies renovables sobre la viabilitat de 

l'emplaçament projectat per a la instal·lació...  
 

11.2 La consulta sobre la viabilitat de l'emplaçament i la sol·licitud de pronunciament sobre l'amplitud i 

nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental s'han d'efectuar mitjançant l'Oficina de Gestió 

Empresarial (OGE) i s'ha d'adjuntar la documentació següent: 
 

a) Un avantprojecte on es defineixin les característiques i l'emplaçament concret dels 

aerogeneradors o les plaques fotovoltaiques, la descripció del recurs eòlic existent en el cas 

d'un parc eòlic, el traçat soterrat de les línies elèctriques interiors, la línia elèctrica 

d'evacuació, la subestació del parc o de la planta, l'edifici de control, els vials d'accés i de 

servei i els terminis d'execució del projecte. 

b) Un estudi que realitzi un diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte i justifiqui 

l'adequació del projecte del parc eòlic o planta solar fotovoltaica als criteris dels articles del 7 

al 9 d'aquest Decret llei. 

c) Un estudi que justifiqui les principals alternatives considerades i que inclogui una anàlisi dels 

potencials impactes de cadascuna d'elles. 

 

En aquest sentit el present document comprèn la informació corresponent a l’apartat c) de l’article 11.2 del 

citat Decret Llei, necessària per realitzar la consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament del parc 

eòlic proposat.  

 

Com antecedents d’aquest projecte, cal destacar que el promotor del projecte, EÒLICA LA CONCA 3, 

S.L., ja va sotmetre a consulta prèvia a la Ponència d’energies renovables dos primers emplaçament al 

terme municipal de Pontons, corresponents al PE Pontons i PE Pontons II, que van obtenir un Acord 

desfavorable ja que, d’acord amb el mateix, existeixen elements determinants que es consideren 

insalvables per l’afectació a l’àliga cuabarrada degut a la posició dels aerogeneradors, i considera que son 

incompatibles tots els aerogeneradors que quedin dins del Kernel 95% que estan a menys de 6 km del 

sector de cria, mentre que, els que es troben dins del Kernel 99% (que és el que defineix l’espai vital), 

serien compatibles amb mesures compensatòries (veure annex núm 1. Acord de ponència parc eòlic 

Pontons i annex núm 2. Acord de ponència parc eòlic Pontons II ).  

 

Respecte l’acord de ponència del PE Pontons, es va emetre un recurs de reposició contra l’Acord adaptat 

en la Ponència d’energies renovables (veure annex núm. 3) i es va redactar un informe sobre la 

compatibilitat del parc eòlic Pontons i el territori de la parella d’àligues cuabarrades del Marmellar (veure 

annex núm 4), on es conclou que: no hi ha prou elements per una decisió d’incompatibilitat total del parc 

eòlic de Pontons per raó de l’afecció al territori de la parella d’àligues cuabarrades de Marmellans, doncs 

d’acord amb els mateixos criteris d’incompatibilitat dels parcs per aquesta espècie, només 3 

aerogeneradors es trobarien al límit de l’àrea crítica incompatible i la resta en una zona on podria ser 

compatible amb mesures compensatòries. Considerant la molt probable antiguitat de les dades aportades 

considerem necessari poder fer un nou estudi de radioseguiment per confirmar i validar aquestes dades, i 

poder prendre una decisió en base a dades més actuals i fiables. 

 

Per tant, aquest nou avantprojecte, que ara es torna a sotmetre al tràmit de consulta prèvia, respon a la 

localització d’un nou emplaçament que, complint amb la resta de condicionants ambientals ja exigits, 

resolgui la incompatibilitat prèvia des dos primers emplaçaments. Segons la informació rebuda de l’àrea 

de cria, (Kernel 95) i l’àrea de campeig (Kernel 99) de la parella d’àguila cuabarrada present a la zona de 
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Marmellar, s’ha decidit presentar una alternativa del Parc Eòlic Pontons, en la qual es recol·loquen 5 

màquines, se’n mantenen 3 i se n’elimina 1, de tal manera que el PE estaria format per 8 turbines en 

comptes de 9. En aquesta alternativa, només la màquina FE-06 es trobaria dins de l’àrea Kernel 95, però 

es trobaria a l’extrem oest de la bombolla separada de l’àrea principal, considerant d’aquesta manera que 

no és una posició crítica. Les màquines FE-02, FE-03, FE-04 i FE-07 afectarien la zona de campeig 

(Kernel 99) sense ubicar-se en zones principals de pas entre bombolles de Kernel 95, resultant-ne així 

viable la seva implantació amb mesures compensatòries, i les màquines FE-01, FE-05 i FE-08 es veurien 

fora de la zona d’afectació de l’àguila cuabarrada. Més concretament, les turbines (nomenclatura antiga) 

que es mantenen són la PN06, PN08 i PN09, la màquina eliminada és la PN02, i les màquines 

recol·locades són la PN01, PN03, PN04, PN05 i PN07. 

 

 

2. SITUACIÓ TERRITORIAL 

 

El parc eòlic Ferreres es troba situat als municipi de Pontons, a la comarca de l’Alt Penedès, entre els 

paratges de les Planes de Ferreres i la muntanya de Ferreres. L’aerogenerador més proper al nucli urbà 

de Pontons es troba a una distància d’uns 980 m al SW. Pel que fa la línia elèctrica Per altra banda, la 

SET Ferreres, de nova construcció, també es localitza en el terme municipal de Pontons, a 2,7 km al SW 

del nucli urbà, mentre que la línia elèctrica d’alta tensió (LAAT) travessa també els municipis de Pontons, 

Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès i Olèrdola, 

situats a la comarca de l’Alt Penedès, província de Barcelona (veure mapa adjunts). 

 

El conjunt de la instal·lació, estaria constituïda per 8 aerogeneradors de 6,25 MW de potència nominal 

unitària, amb una potència total de la instal·lació de 50 MW. Els aerogeneradors tenen un rotor de 163 m 

de diàmetre van muntats sobre una boixa d’acer de 118 m d’alçada. 

 

Tenint en compte que la producció anual mitja neta per aerogenerador prevista seria de 3.108 hores 

equivalents, la producció anual mitja estimada del parc eòlic Ferreres seria de 149,2 GWh/any. 

 

A més, però, el parc eòlic inclouria també les infraestructures associades per la seva construcció i 

explotació com són les plataformes de muntatge, vials interns i accessos (un total de 6.531 m, del quals 

5.416 m corresponen a camins existents i 1.115 m a camins nous), la infraestructura elèctrica interior del 

parc a 30 kV tota soterrada fins a la futura SET Ferreres 30/110 kV, i la línia aèria d’alta tensió (LAAT) de 

22,8 km de longitud que evacuarà l’energia fins a la SET Moja (la situació i característiques de totes 

aquestes infraestructures es definirien en el projecte bàsic / constructiu del parc)1. 

 

 

3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

 

L'any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, per tal 

d'assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), fer front a la vulnerabilitat 

derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de 

CO2, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels recursos. En aquest context, el 14 de maig de 2019, el 

Govern de Generalitat de Catalunya va aprovar la Declaració d'emergència climàtica. I, amb la voluntat 

d'accelerar el desenvolupament dels instruments de la citada Llei 16/2017, el passat 26 de novembre va 

publicar 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 te uns objectius molt ambiciosos: que l’any 2030 el 50% de la 

producció d’energia sigui renovable, i l’any 2050 del 100%. Afegir en aquest mateix sentit que l’any 2017 

el desenvolupament de les energies renovables només va arribar a aportar un 8,5% de la demanda 

d'energia, lluny del 20% que marca la UE per a l'any 2020.  

 

Tanmateix no tots els terrenys són igual de susceptibles d’acollir parcs eòlics i/o plantes solars 

fotovoltaiques. Així, en el cas dels parcs eòlics, a més de buscar uns terrenys relativament oberts (com 

planes, altiplans, serres amb una orografia relativament suau..., sotmesos a poques turbulències), amb 

 
1 Per informació més detallada veure Avantprojecte del parc eòlic Ferreres 
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accessos existents i connexió elèctrica a la xarxa, que no afectin a cap espai d’interès natural, cultural ni 

paisatgístic, i compatibles urbanísticament, cal una adequació del projecte als criteris generals i particulars 

del Decret Llei 16/2019 (fet que s’ha comprovat en el document corresponent al Diagnòstic territorial), i cal 

un recurs eòlic suficient per tal de garantir la rendibilitat econòmica de la instal·lació i poder fer viable la 

seva construcció i operació. 

 

Així, l’elecció de la zona on ha d’emplaçar-se el parc eòlic s’ha fet seguint els criteris establerts en el 

Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les 

energies renovables, on es considera que es parcs eòlics s'han de situar en emplaçaments compatibles 

amb el planejament territorial i urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, 

econòmic, energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic, i a les zones que reuneixin els requisits següents: 
 

a) No afectació significativa sobre l'entorn d'influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i 

sobre el patrimoni cultural. 

b)  Adequació a les directrius i els objectius d'ordenació territorial i de paisatge. 

c) Minimització de l'impacte territorial generat per nous accessos a les instal•lacions o per la 

modificació dels existents. 

d) Minimització de l'impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, 

buscant la proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais de valor 

natural elevat. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 8 del Decret, en l'elecció de l'emplaçament dels parcs eòlics cal: 
 

a) Minimitzar l'afectació als terrenys de valor natural elevat, l'afectació sobre les espècies 

amenaçades o especialment vulnerables als parcs eòlics, així com als punts estratègics pel pas 

migratori de les aus i evitar les àrees crítiques de les rapinyaires amenaçades. 

b) Evitar llocs d'impacte paisatgístic elevat i d'elevada significació o rellevància per a la societat 

d'acord amb els catàlegs de paisatge. 

c) Tenir en compte l'impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics en determinades 

parts del territori. 

 

L’emplaçament previst pel projecte del parc eòlic Ferreres, compleix amb aquests requeriments. 

 

Amb caràcter general, a nivell d’alternatives es diferencia entre: 
 

• Alternatives estratègiques: són les alternatives de rang superior i fan referència al plantejament 

general del projecte en qüestió. 

• Alternatives tàctiques: son alternatives que fan referència a les diferents solucions que es poden 

plantejar respecte a aspectes concrets del projecte una vegada definit el seu plantejament general. 

 

En relació al projecte que s’avalua en el present document, es plantegen les següents alternatives: 
 

• No realització del projecte. 

• Alternatives estratègiques: es tracta de les diferents opcions d’emplaçament del projecte. 

• Alternatives tàctiques: anàlisi de les diferents solucions adoptables per cadascun dels elements del 

projecte. 

 

 

3.1. No realització del projecte 

 

La no execució del projecte suposaria el manteniment, a priori, la no aplicació del Decret Llei 16/2019, de 

26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

 

En aquest sentit, en l’exposició de motius es diu que: 
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L'any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, 

per tal d'assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fer front a la 

vulnerabilitat derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia 

neutra en emissions de CO2, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels recursos. 

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, va recollir els criteris del Pacte Nacional per a la Transició Energètica 

de Catalunya. En concret, va establir com a objectius reduir les emissions de gasos amb efecte 

d'hivernacle (GEH) en un 40% l'any 2030, en un 65% el 2040 i en un 100% el 2050 i, entre les seves 

finalitats específiques, va incloure al seu article 2.2 la de contribuir a la transició cap a una societat 

on el consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul, amb un sistema energètic descentralitzat i 

amb energies cent per cent renovables, fonamentalment de proximitat, amb l'objectiu d'aconseguir 

un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles fòssils ni nuclears l'any 2050. Els 

objectius numèrics indicats van ser declarats inconstitucionals per la Sentència del Tribunal 

Constitucional 87/2019, de 20 de juny. 

... 

Alhora, les polítiques climàtiques que plantegen la necessitat d'una transició energètica també es 

veuen com a una oportunitat de modernització econòmica i social de Catalunya, expressada tant en 

el PNTE com en la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. 

En definitiva, la situació descrita planteja un seguit de reptes d'enorme complexitat que el Govern de 

Catalunya va afrontar el 14 de maig de 2019 amb la declaració formal de l'emergència climàtica, 

afegint-se així a les institucions polítiques d'arreu del món que ja l'havien declarat i impulsant 

l'assoliment dels objectius en matèria de mitigació que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic. 

Amb aquesta finalitat, el Govern va assumir els compromisos següents: 

... 

Elaborar, conjuntament entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Empresa i 

Coneixement, una estratègia territorial per a la implantació de les instal•lacions d'energia renovable, 

fonamentalment eòlica i fotovoltaica, necessàries per desenvolupar la transició energètica a 

Catalunya i complir amb els objectius de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en matèria d'energia. 

 

Així, considerant el projecte com integrant de la infraestructura energètica del país, la no implantació del 

projecte suposa una indisponiblitat de l’energia generada per mitjans renovables o, el que és el mateix, la 

impossibilitat d’evitar les emissions a l’atmosfera de gasos contaminants i d’efecte hivernacle que 

provindrien de la seva producció en règim convencional a nivell de central tèrmica, a partir de la 

combustió de combustibles fòssils.  

 

En aquest sentit, la producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables és necessària  per substituir 

l’actual potencia instal·lada que utilitza combustibles fòssils, que per altra banda depenen d’importacions 

exteriors, i permet evitar la generació d’emissions significatives de diòxid de sofre, òxids de nitrogen, 

diòxid de carboni i escòries i cendres. 

 

Sobre la base dels càlculs d’externalitat, amb metodologia Extern I que inclou tot el cicle d’utilització, 

aplicada en països pilot de la UE (Gran Bretanya, Grècia i Espanya) s’ha evidenciat que els 

desenvolupaments d’energia eòlica ben planificats, com es conceben en l’actualitat, posseeixen costos 

globals per a l’entorn (ràtio de cost per a l’entorn global considerant la rendibilitat i els mals produïts) que 

se situen en valors 5 vegades menors que els ocasionats en la generació elèctrica en CCTT 

convencionals (Linares, P et al. 1995. Bernow, S. S. et al 1990, Logotip, C. et al 1993). Aquest fet es deu 

a que la producció elèctrica en grans instal·lacions de producció tèrmica indueix en emissions a 

l’atmosfera i altres efectes ambientals de manera directa, a més de l’efecte indirecte derivat de la pèrdua 

energètica en les xarxes de transport. 

 

La producció neta d’energia elèctrica del parc s’estima en 149,2 GWh/any. Per calcular les emissions 

associades, cal aplicar un factor d’emissió de CO2 atribuïble al subministrament elèctric –també anomenat 

MIX elèctric (g de CO2/kWh)- que representa les emissions associades a la generació elèctrica. El MIX de 

la xarxa elèctrica peninsular de 2019 s'estima en 241 g CO2/kWh, segons dades de l’Oficina del Canvi 

Climàtic. 
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L’execució del parc eòlic Ferreres suposaria l’estalvi de 35.957,2 tones de CO2/any, amb un conseqüent 

impacte positiu en relació al canvi climàtic. 

 

En resum, per a la major part dels vectors ambientals afectats l’impacte final de l’execució del projecte 

serà positiu respecte l’estat actual, i per tant es descarta l’alternativa 0. 

 

A nivell local l’alternativa 0 implicaria inicialment  la pèrdua dels recursos econòmics directes 

(conseqüència de la pròpia activitat de construcció, condicionament i explotació amb lloguer en règim 

d’usdefruit del terreny) i indirectes (relatius a la seva incidència en altres factors socioeconòmics de l’àrea, 

rendes generades, etc.). 

 

Referent a les implicacions sobre les estructures administratives de l’entorn, la posada en servei del Parc 

eòlic suposa un increment de les possibilitats de recaptació derivades de l’activitat econòmica del parc i 

les seves implicacions indirectes sobre els llocs de treball i subcontractes que repercuteixen sobre les 

Entitats Municipals. 

 

A nivell econòmic, és de destacar que la no realització del projecte suposa la pèrdua d’un potencial de 

treball, que serà necessari per a la posada en servei del parc i el seu manteniment posterior. Aquest 

potencial podria estar centrat en: construcció en el sentit d’infraestructures, fabricació, subministrament i 

transport de peces a la zona i manteniment dels aerogeneradors i instal·lacions auxiliars. 

 

Els aspectes positius d’aquesta alternativa deriven d’evitar els impactes que es produiran amb el nou 

projecte, principalment per la necessitat de la construcció de nous accessos i la implantació dels 

aerogeneradors. Aquest impactes però són moderats. 

 

En resum, el balanç final de l’impacte global del projecte serà positiu respecte l’estat actual, i per tant es 

descarta l’alternativa 0. 

 

 

3.2. Alternatives estratègiques d’emplaçament 

 

L’àmbit del projecte de situa dins l’espai de l’antiga ZDP III, derogada pel Decret Llei16/2019, de 26 de 

novembre.  

 

El Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per 

a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, actualment derogat, definia les 

Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) com les àrees geogràfiques que el Mapa d'implantació 

ambiental de l'energia eòlica a Catalunya qualifica com a zones compatibles i com a zones d'implantació 

condicionada amb aquesta activitat i que, a més, reuneixen els següents requisits: 
 

• Recurs eòlic suficient. 

• Capacitat i punt d’evacuació de l’energia elèctrica produïda. 

• Viabilitat urbanística. 

• Viabilitat paisatgística. 

• Viabilitat ambiental. 

• Protecció del patrimoni. 

 

La instal·lació del parc eòlic no permet qualsevol emplaçament, ja que perquè sigui viable un parc eòlic es 

fa necessari la seva localització en zones on el règim de vents tingui unes característiques predefinides i 

adequades. 

 

Per raons òbvies, els emplaçaments més adequats es corresponen a zones obertes, on la velocitat del 

vent sigui suficientment elevada i constant, i no es produeixin massa turbulències (a major turbulència, pot 

disminuir la vida mitja dels aerogeneradors per fatiga dels materials). Per tant, extenses planes o els cims 



 

   

Anàlisi d’alternatives de l’avantprojecte del parc eòlic Ferreres 8 

de les serralades muntanyenques poden, si les condicions de vent són adequades, ser emplaçaments 

desitjables. 

 

A partir de la realització de l’Atles Eòlic de Catalunya i de la fase d’anàlisi estructural del vent del Pla de 

parcs eòlics de Catalunya, es van detectar (amb data de novembre 1997) 76 emplaçaments susceptibles 

de ser aprofitats per a la instal·lació de parcs eòlics a tot Catalunya. 

 

Segons el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, per a la localització d’un Parc 

Eòlic és condició indispensable garantir mitjanes de vent superiors a 5 m/s a 10 metres d’altura o bé 2.100 

hores/any equivalents per tal de situar-se al llindar de la rendibilitat econòmica. L’àmbit del present 

projecte té potencial eòlic suficient. 
 

 
 

Figura núm. 1. Recurs eòlic a 100 m d’alçada. 
Font: https://www.mapaeolicoiberico.com 

 

L’emplaçament del parc eòlic Ferreres, compleix amb els requisits bàsics adequats a l’explotació del 

recurs del vent (veure l’Avantprojecte del parc eòlic Ferreres – Igewind, Juliol 2021). 

 

 

3.3. Alternatives tàctiques 

 

Des de la perspectiva mediambiental s’ha de considerar que, donada la finalitat de la instal·lació, 

l’aprofitament del potencial eòlic per a generar energia elèctrica és una solució ideal enfront d’altres fonts 

d’energia. 

 

La instal·lació d’una planta de producció energètica formada per 8 aerogeneradors, de 6,25 MW de 

potència unitària, significa un gran estalvi anual de combustible que no serà consumit, amb el consegüent 

estalvi en la factura energètica nacional. L’elecció del tipus d’aerogenerador, de 6,25 MW de potència, 

permet major producció en un espai més reduït. 

 

L’ús de les fonts d’energia renovables permet evitar la producció de contaminació associada a l’ús 

d’energies fòssils. En aquest sentit a l’estalvi en combustible cal sumar-li els beneficis que representen 

evitar l’emissió de contaminants com el diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx), diòxid de carboni 

(CO2), òxid de carboni (CO) i PM10. Com s’ha dit anteriorment, l’execució del parc eòlic Ferreres 

suposarà l’estalvi de 35.957,2  tones de CO2/any. 
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Seria erroni pensar, no obstant, que al marge dels beneficis que representa respecte a d’altres fonts 

d’energia, els parcs eòlics presenten impactes reduïts sobre el medi ambient. Aquesta és la raó que ha 

impulsat al promotor a utilitzar la tecnologia més actual desenvolupada per a aquest tipus d’instal·lacions, 

sota un criteri de respecte amb l’entorn. 

 

Al marge de la comparança tecnològica amb altres formes de producció energètica, i centrant-nos en les 

alternatives per a la producció eòlica, aquestes se circumscriuen a la configuració del parc i els seus 

elements. 

 

La distribució dels aerogeneradors en el projecte, de manera prèvia, s’ha efectuat sobre la base 

d’aplicació dels següents criteris: 

 

Inicialment s’ha seleccionat una àrea d’actuació en la qual s’han considerat tots aquells elements 

ambientals que cal preservar pel seu interès (patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el patrimoni 

cultural). La presència d’aquest elements s’han considerat com a factors restrictius (condicionants o àrees 

excloses) pel disseny del parc de manera que aquest s’ha realitzat amb l’objectiu primer d’evitar la seva 

afecció. 

 

Respectant aquestes àrees d’exclusió, la resta de criteris que s’han aplicat han estat: 
 

• Garantir un màxima aprofitament del recurs eòlic. 

• Localització prop de camins existents, que minimitzi l’obertura de nous trams de camins. 

• Localització en zones de relleu suau, que minimitzin els moviments de terres a realitzar. 

• Posicions que respectin les distàncies de seguretat respecte a altres infraestructures presents en el 

territori. 

 

En base a aquests criteris s’han plantejat tres alternatives pel que fa a les turbines i posició dels 

aerogeneradors, tres pel que fa a accessos, dues pel que fa a la SET transformadora i tres més pel que fa 

al traçat de la línia elèctrica d’evacuació fins a la SET Moja. 
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3.3.1. Alternatives de localització dels aerogeneradors 

 

S’han plantejat tres alternatives respecte la posició dels aerogeneradors. Aquestes son les següents: 
 

 
 

Figura núm. 2. Alternatives considerades: alternativa 1 (verd), i alternativa 2 (vermell) i alternativa 3 (blau). El cercles de color magenta 
representen les posicions dels aerogeneradors del PE Pontons.  

Font: Elaboració pròpia.  

 

Es presenten a continuació les característiques per les tres alternatives que s’han considerat: 
 

Projecte 
Parc eòlic Ferreres 

Alt. 1 Alt. 2 Alt.3 

Emplaçament Pontons Pontons Pontons 

Nombre d’aerogeneradors 8 11 9 

Potència dels aerogeneradors 6,25 4,50 5,50 

Potència total instal·lada al parc 50 49,5 49,5 

Hores equivalents 3.108 3.351 3.157 

Producció anual (GWh/any) 149,2 165,8 156,3 
 

Taula núm. 1. Característiques tècniques del parc eòlic Ferreres.  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Tal com es pot observar en la figura núm. 2, les alteratives comparteixen posició d’aerogeneradors. 

L’alternativa 1 gairebé no comparteix cap posició exacta, excepte l’aerogenerador FE-03, però si que té 

posicions molt pròximes a les alternatives 2 i 3. Per altra banda, les alternatives 2 i 3 són que les 

comparteixen un nombre major d’aerogeneradors. 

 

Les diferències de proximitat a la xarxa viària entre les alternatives són semblants, relativament properes 

a camins rurals que acaben portant a carreteres. Per tant, la facilitat de construcció dels camins d’accés a 

les diferents posicions és similar. La diferència principal radica en el nombre d’aerogeneradors de cada 

alternativa, implicant una major quantitat de construcció/condicionament de camins d’accés i un major 

moviment de terres a major nombre d’aerogeneradors. En aquest sentit, l’alternativa 1 suposa un menor 

impacte que l’alternativa 2 i 3. 
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Pel que fa a la situació, la diferència entre alternatives respecte la proximitat a la població de Pontons és 

poc significativa ja que, l’alternativa 1 presenta l’aerogenerador FE-01 a 970 m a l’W del nucli urbà mentre 

que, l’alternativa 2 i 3 presenten l’aerogenerador PN-01 a 850 m al SE. 

 
Analitzant els potencials impactes de les tres alternatives en relació als principals vectors ambientals, 

resulta: 

 

Sobre l’atmosfera, i considerant l’impacte positiu del parcs en relació al canvi climàtic per la producció 

d’energia a partit de fonts renovables, es poden considerar amb potencial similar i també amb una 

producció similar. Tanmateix, esmentar que els GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) que es generen com a 

conseqüència de les obres són superiors en l’alternativa 2 i 3, per un major nombre d’aerogeneradors i un 

major volum d’obra a realitzar (bàsicament un major moviments de terres, tal com es detalla més 

endavant). Amb tot els GEH que es generen amb les obres són poc significatius en relació a l’estalvi per 

la producció d’energia elèctrica a partir de fons renovables. 

 

L’afectació per l’impacte lumínic per la necessitat d’abalisament dels aerogeneradors és superior en la 

alternativa 2 i 3 (cal senyalitzar tots els aerogeneradors), ja que presenten un número d’aerogeneradors 

superior que l’alternativa 1.   

 

L’impacte sobre la hidrologia superficial i subterrània de les tres alternatives es considera lleu. En 

general les posicions dels aerogeneradors se situen en punts relativament pròxims a la xarxa hidrogràfica 

que drena el territori. En tot cas l’afectació es pot donar en els camins d’accés, el que pot obligar a la 

construcció de petites obres de drenatge pel pas de riberes i còrrecs. Tampoc la implantació del parc 

requereix d’excavacions a grans profunditats pel que tampoc es preveu cap impacte sobre la hidrologia 

subterrània. 

 

En relació a la geologia, fisiografia i relleu, manifestar que cap de les tres alternatives afecten a 

formacions geològiques d’especial interès. Tanmateix, si que hi ha una diferència en la longitud dels 

camins d’accés de cada alternativa, degut a la diferència del nombre d’aerogeneradors, amb el 

conseqüent moviment de terres que implica. En aquest sentit, l’alternativa 2 i 3 tindria un major impacte. 

 

Quan a la tipologia de les superfícies afectades, les tres alternatives posicionen els aerogeneradors 

majoritàriament en terreny forestal i, en menor mesura, en terreny agrícola herbacis de secà. 

 

L’impacte sobre la vegetació és similar en les tres alternatives. En els tres casos, la majoria dels 

aerogeneradors se situa en terrenys forestals de pi blanc i, en menor mesura sobre terrenys agrícoles de 

secà. Respecte l’afectació als hàbitats d’interès comunitari (HIC), els aerogeneradors FE-01, FE-07 i FE-

08 de l’alternativa 1 s’emplaçarien sobre de pinedes mediterrànies (codi 9540, no prioritari), mentre que el 

aerogenerador PN-03/PN-03* i PN-06/PN-06* de les alternatives 2 i 3 es situarien també sobre d’aquest 

mateix hàbitat. En aquest sentit, l’alternativa 1 tindria un aerogenerador més sobre superfície ocupada per 

HIC.  

 

Igualment l’impacte potencial sobre la fauna és superior en l’alternativa 2 i 3 ja que set aerogeneradors 

que conformen el parc eòlic es troben dins de l’àrea d’interès faunístic de l’àguila cuabarrada distribuïts de 

forma dispersa dins d’aquesta, mentre que l’alternativa 1 en presenta dos aerogeneradors al límit W 

d’aquesta.  

 

L’impacte potencial sobre l’avifauna, aspecte important a considerar en el cas de parcs eòlics, és sensible 

en aquesta zona degut a que hi ha localitzada una parella d’àguila cuabarrada i el parc presenta 

aerogeneradors dins del Kernel 95%, tot i que a més de 6 km del sector de cria. Així doncs, el menor 

impacte sobre l’avifauna recau sobre l’alternativa 1 degut a que presenta dos aerogeneradors dins del 

límit W i N del Kernel 95%, mentre que, l’alternativa 3 en presenta cinc i l’alternativa 2 presenta sis, 

repartits de manera més cèntrica dins del Kernel 95%. A manca d’estudis de seguiment de l’avifauna que 

s’hauran de realitzar per tal de tenir un coneixement exhaustiu de les diferents espècies presents i l’ús 

que en fan del territori, a priori es pot suposar que l’alternativa 1 tindrà menor impacte al disposar de 

menys aerogeneradors que l’alternativa 2 i 3. 
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Cap de les tres alternatives afecten directament a espais naturals protegits. L’alternativa 1 presenta 

l’aerogenerador FE-08 a més de 2 km al N del PEIN/XN2000 El Montmell – Marmellar, mentre que, les 

alternatives 2 i 3 presenten l’aerogenerador PN-01 a 950 m al W del PEIN/XN2000 El Montmell – 

Marmellar i del PEIN/XN2000 Capçaleres del Foix. Per tant, tot i que no s’afectin directament, les 

alternatives 2 i 3 es troben més properes a els espais naturals citats.  

 

Respecte la connectivitat, cap aerogenerador es troba dins de cap connector terrestre / fluvial principal 

i/o complementari. Tot i així, d’acord amb el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, totes tres alternatives 

es situen íntegrament dins l’espai connector “ZEIC-P3. Medina – Pontons”. Per tant, totes tres alternatives 

causen un impacte sobre aquest vector ambiental, però, degut a que l’alternativa 2 té un nombre major 

d’aerogeneradors, l’impacte causat també ho és. 

 

Des del punt de vista de l’impacte paisatgístic, tot i que en termes generals no hi ha diferències 

significatives per la posició dels aerogeneradors, sí que n’hi ha per quantitat d’ells, essent l’alternativa 1 la 

que menys impacte causaria al tenir-ne un menor nombre. L’alternativa 1 presenta els aerogeneradors 

situats en dues alineacions, fet que facilita la integració paisatgística en l’entorn al no veure’s com una 

única estructura fixa, mentre que, les alternatives 2 i 3 presenten els aerogeneradors en posicions més 

disperses, sense arribar a formar cap alineació, fet que dificulta la integració paisatgística. D’acord amb el 

Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona, cap de les tres alternatives afecta a Paisatges d’Atenció 

Especial (PAE).  

 

Tampoc les posicions dels aerogeneradors de les tres alternatives afecten a elements del Patrimoni 

cultural, catalogats o coneguts. Durant el desenvolupament del projecte s’hauran de realitzar les 

preceptives prospeccions arqueològiques i arquitectòniques per tal poder valorar amb més precisió 

l’impacte del projecte sobre elements patrimonials. 

 

Les alternatives plantejades no afecten a infraestructures presents en el territori. Sí que s’afecten a 

camins locals i veïnals i senders, que s’hauran de reposar per tal de garantir el manteniment dels 

accessos a totes les finques. No s’afecta a vies pecuàries. 

 

Les superfícies afectades corresponen a finques de propietat privada. El projecte no afecta a forests 

públiques. 

 

Des del punt de vista urbanístic, i en relació al planejament municipal, totes tres alternatives es troben 

dins de sòl no urbanitzable dins el municipi de Pontons. Segons les NNSS de Pontons, les tres 

alternatives es situen sobre sòl qualificat majoritàriament com a zona de protecció forestal (clau 12), i en 

menor mesura sobre sòl qualificat com a zona de protecció agrícola (clau 11). Pel que fa al planejament 

territorial, les tres alternatives es situen sobre sòls de protecció especial. 

 

L’impacte sobre la socioeconomia es similar en les tres alternatives, ja que l’aerogenerador més pròxim 

al nucli urbà de Pontons de l’alternativa 1 es situa a 950 m al W mentre que, l’aerogenerador més pròxim 

de les alternatives 2 i 3 es situa a 850 m al W. Tanmateix, destacar que l’execució del projecte suposarà 

una forta inversió en el territori, comportant la creació de llocs de treball i l’aportació de riquesa. L’activitat 

suposarà una font d’ingressos per la hisenda local. 

 

A partir dels comentaris anteriors, es presenta a continuació un quadre resum amb la valoració dels 

impactes de cada alternativa, amb el següent criteri: 
 

-  impacte lleu o no significatiu 

+/++ impacte significatiu, segons la seva magnitud relativa de menys (+) a més (+++). 
 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt 3 Comentaris 

Atmosfera                                         
(estalvi emissions CO2) 

+ + 

(positiu) 

+ + 

(positiu) 

+ + 

(positiu) 

Producció similar. Major emissió 
de GEH en l’alternativa 2 durant 

la fase de construcció. 

Hidrologia                                          
(creuament de rius, ZH...) 

- - - 
Cap alternativa té efectes 

significatius sobre la hidrologia. 
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 Alt. 1 Alt. 2 Alt 3 Comentaris 

Geologia                                    
(moviments de terres) 

+ + + + + + 

Les alternatives 2 requereixen un 
major moviment de terres degut 

al major número 
d’aerogeneradors, seguidament 

de l’alternativa 3.. 

Geomorfologia                                       
(relleu, encaix en el terreny...) 

+ + + 
No hi han diferències 

significatives. 

Vegetació                                              
(hàbitats d’interès comunitari) 

+ + + 

L’impacte de les tres alternatives 
es similar degut a que 

l’alternativa 1 presenta tres 
aerogeneradors sobre el HIC de 

pinedes mediterrànies (codi 
9540, no prioritari), mentre que 
l’alternativa 2 i 3 en presenten 

dos. Totes elles es situen 
majoritàriament sobre superfície 

forestal. 

Fauna                                                    
(àrees d’interès faunístic) 

+ + + + + 

L’impacte sobre aus i quiròpters 
serà superior a la alternatives 2 i 

3 degut al major número 
d’aerogeneradors dins l’àrea 
d’interès faunístic de l’àguila 

cuabarrada i dins del Kernel 95%. 

Proximitat a espais naturals 
protegits (PEIN i 
XN2000/ZEPA) 

- - - 

Cap alternativa afecta espais 
naturals protegits i es troben a 
distàncies similars dels més 

propers. 

Connectivitat                                         
(zones de connectivitat 
faunística) 

+ + + + + + 

D’acord amb el Pla Director 
Territorial de l’Alt Penedès, totes 

tres alternatives es situen 
íntegrament dins l’espai 

connector “ZEIC-P3. Medina – 
Pontons”. Tot i així, l’alternativa 2 

presenta un major número 
d’aerogeneradors dins, 

seguidament de l’alternativa 3 i 1. 

Paisatge                                                     
(interès paisatgístic) 

+ + + + + + 

L’alternativa 2 i 3 presenta un 
impacte superior per un major 

nombre d’aerogeneradors i una 
major dispersió d’aquests. 

Patrimoni cultural                                      
(elements catalogats) 

- - - 
Cap alternativa afecta elements 

del patrimoni cultural. 

Infraestructures  - - - 
Cap alternativa afecta les 
infraestructures presents. 

Planejament                                                
(SNU protecció especial) 

+ + + 
Totes les alternatives afecten 
sòls amb la mateixa protecció 

urbanística i territorial. 

Socioeconomia                                       - - - 

Les tres alternatives suposaran 
una forta inversió en el territori i 
la creació de llocs de treball i es 
troben a distàncies similars de 

Pontons. 

TOTAL 7 14 11  
 

Taula núm. 1. Valoració dels impactes de les alternatives de localització dels aerogeneradors. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

D’acord amb el que s’ha exposat, es considera l’alternativa 1 com la més favorable, principalment, pel 

menor nombre d’aerogeneradors, la menor obra civil necessària per la construcció i condicionament de la 

xarxa de vials interns i la menor afectació sobre la fauna, especialment sobre l’àguila cuabarrada. 
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3.3.2. Alternatives de la posició de la subestació de parc 

 

És necessari elevar la tensió de 30kV de la xarxa interna a 110 kV per l’evacuació. Es contemplen dues 

alternatives de SET que es situïn centralitzades al parc eòlic, en un terreny pla i accessible: 
 

• Alternativa 1: es contempla situar la SET Ferreres en una parcel·la agrícola dedicada al cultiu de blat 

tou, ubicada al paratge del Camp de la Font. S’accediria a través de camins rurals existents.  

• Alternativa 2: es contempla situar la SET en una parcel·la agrícola dedicada al cultiu de vinyes, situada 

limitant el SE de la muntanya de Ferreres. S’accediria a través del camí existent de Can Benet a 

Ferreres.  

 

 
 

Figura núm. 3. Alternatives de posició de la SET Ferreres: alternativa 1 (groc) i alternativa 2 (blau). 
Font: Elaboració pròpia. 

 

La solució escollida s’ha basat en minimitzar l’impacte sobre parcel·les amb major valor agrícola. És per 

això que s’ha escollit l’alternativa 1 degut a s’ubica en camps agrícoles amb cultiu de blat d’ordi, el qual té 

un valor agrícola inferior que les vinyes. 

 

 

3.3.3. Alternatives de la línia elèctrica aèria d’evacuació de l’energia generada  

 

És necessària una línia elèctrica per evacuar l’energia generada pel parc eòlic des de la SET Ferreres 

30/110 kV a través d’un circuit de 110 kV fins a la SET Moja.  

 

Es plantegen tres alternatives de traçat d’aquesta línia: 

• Alternativa 1 (22,8 km): Traçat de la nova LAAT 110 kV que connecta la SET Ferreres amb la SET 

Moja. La línia elèctrica discorreria en soterrat per la carretera BV-2122 durant el seu pas a través del 

PEIN/XN2000 Capçaleres del Foix durant 882,8 m.  

• Alternativa 2 (21,7 km): El traçat seria similar a l’alternativa 1, excepte que durant el pas a través del 

PEIN/XN2000 Capçaleres del Foix, aquest seria aeri. D’altra banda, abans d’arribar a la SET Moja, 

aquesta creuaria el polígon industrial Domenys I, situat en sòl urbà i sòl urbanitzable delimitat. 

• Alternativa 3 (21,6 km):  el traçat de la LAAT varia respecte l’alternativa 1 i 2 ja que aquest busca el 

paral·lelisme amb una línia elèctrica existent de 220 kV situada al S del parc eòlic. Tot i així, això 

suposa creuar el PEIN/XN2000 El Montmell – Marmellar durant 1,8 km. 

 
 

EV06 
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Figura núm. 4. Alternatives de traçat de la línia aèria d’evacuació: alternativa 1 (turquesa), alternativa 
2 (rosa pal), alternativa 3 (verd pastel). 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Es presenta a continuació un quadre resum amb la valoració dels impactes de cada alternativa, amb el 

següent criteri: 

 

-  impacte lleu o no significatiu 

+/++ impacte significatiu, segons la seva magnitud relativa, de menys (+) a més (++) 

 
 

 Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Comentaris 

Atmosfera                                    
(GEH degut a les obres) 

+ + + Impacte similar 

Hidrologia                                             
(passa o va paral·lela a rius) 

+ + + + 

L’alternativa 2 travessa el riu Foix i 
la riera Llitrà, mentre que 

l’alternativa 1 i 3 travessen 
torrents i barrancs. 

Interès geològic                                     
(espai d’interès geològic) 

- - - 
Cap alternativa afecta a cap zona 

d’interès geològic. 

Geomorfologia                               
(relleu, encaix en el 
terreny...) 

+ + + 

Similar per les tres alternatives. El 
traçat de la línia transcorre per 
terrenys de fisiografia ondulada 
deguda al paisatge muntanyós 
que conforma l’àmbit d’estudi. 

Vegetació                                       
(hàbitats d’interès 
comunitari) 

+ + + 

Les tres alternatives afecten als 
mateixos Habitats d’Interès 

Comunitari, majoritàriament a 
pinedes mediterrànies (codi 9540, 
no prioritari) i alzinars i carrascars 

(codi 9340, no prioritari). 

Fauna                                              
(àrees d’interès faunístic) 

+ + + 

Les tres alternatives afecten a una 
àrea d’interès per l’àguila 

cuabarrada durant 
aproximadament els primers 13 

km de traçat. 
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 Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Comentaris 

Espais naturals protegits                           
(PEIN i XN2000/ZEPA) 

+ + + + + + 

L’alternativa 1 travessa el 
PEIN/XN2000 Capçaleres del Foix 

en soterrat, mentre que 
l’alternativa 2 ho fa en aeri durant 

aproximadament 800 m. 
L’alternativa 3 travessa el 

PEIN/XN2000 El Montmell – 
Marmellar durant 1,8 km en aeri.  

Connectivitat                                   
(zones de connectivitat 
faunística) 

+ + + + + + 

L’alternativa 1 i 2 travessen el 
connector fluvial complementari 

EL Montmell – Marmellar – 
CFC145 i l’alternativa 2 també 

travessa el CFC Capçaleres del 
Foix – Costes del Garraf. D’acord 
amb el Pla Director Territorial de 
l’Alt Penedès, el parc eòlic i la 

SET es troben íntegrament dins 
l’espai connector “ZEIC-P3. 

Medina – Pontons”. 

Paisatge                                        
(interès paisatgístic) 

+   + + + 

Cap de les alternatives travessa 
cap PAE. No obstant, l’alternativa 

3 requeriria l’obertura d’un 
corredor més llarg durant el seu 

traçat per zones forestals, 
especialment durant el seu pas 

per la XN200 El Montmell – 
Marmellar. 

Patrimoni cultural                               
(elements catalogats) 

+  + + 

Les tres alternatives sobrevolen 
elements del patrimoni culturals 
del municipi de Vilafranca del 

Penedès (alt. 1 i 2) i del municipi 
de Santa Margarida i els Monjos 

(alt. 3). 

Infraestructures                    
(paral·lelismes) 

+ + + + + 

L’alternativa 3 segueix 
paral·lelisme amb les 

infraestructures existents durant 8 
km mentre que l’alternativa 1 i 2 

no ho fan.  

Planejament                                    + + + + 

A nivell de planejament territorial, 
totes les alternatives afecten a 
sòls de protecció preventiva i 

especial. L’alternativa 2 transcorre 
per sòl urbà i sòl urbanitzable 

delimitat del T.M. de Vilafranca del 
Penedès durant el pas pel polígon 

industrial Domenys I. 

Socioeconomia                            
(proximitat a habitatges) 

+ + + 
Les tres alternatives passen 

properes a diferents habitatges i 
nuclis de població. 

Valoració relativa de l’impacte 
(suma) 

15 18 15  

 

Taula núm. 2. Valoració dels impactes de les alternatives de línia elèctrica d’evacuació. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

S’ha escollit l’alternativa 1 com la més favorable, ja que, tot i que té la mateixa valoració relativa de 

l’impacte que l’alternativa 3 i presentar un traçat més llarg, és la que minimitza l’afecció sobre els espais 

de la Xarxa Natura 2000 degut a que el travessa per la zona més estreta i de forma soterrada, evitant així 

qualsevol tipus d’afectació als vectors ambientals, com ara la fauna i la vegetació, que motiven la 

protecció d’aquests espais naturals.  

 

 
3.3.4. Alternatives dels camins d’accés i vials interns 

 

Es presenten tres alternatives d’accessos fins al primer dels aerogeneradors. Tots els traçats busquen 

accedir per vials ja existents, condicionant els camins i minimitzant l’afectació al medi, evitant això camins 

de nova construcció.  
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• Alternativa 1: l’accés s’inicia al PK 12 de la carretera BV-2441 i arriba a l’aerogenerador FE-01. 

Aquesta alternativa comporta un total de 6.531 m, dels quals 5.416 m corresponen a camins existents i 

1.115 m a camins nous. 

• Alternativa 2: l’accés s’inicia entre el PK 9 i 10 de la carretera BV-2441, situat al nucli urbà de Pontons. 

Aquest accés condueix fins als aerogenerador FE-03 i FE-04. Aquesta alternativa comporta un total de 

14.040 m, dels quals 11.235 m corresponen a camins existents i 2.805 m a camins nous. 

• Alternativa 3: l’accés s’inicia entre el PK 9 i 10 de la carretera BV-2441, situat al nucli urbà de Pontons. 

Aquest accés condueix fins als aerogenerador FE-03 i FE-04. Aquesta alternativa comporta un total de 

9.665 m, dels quals 7.480 m corresponen a camins existents i 2.185 m a camins nous. 

 

 

 

Figura núm. 5. Alternatives d’accés: alternativa 1 (marró) i alternativa 2 (lila), alternativa 3 (blau) 
Font: Elaboració pròpia.  

 

S’ha triat l’alternativa 1 degut principalment a que presenta una longitud inferior de camins, tant en xifres 

totals com de camins nous, els quals són més directes al parc eòlic i tenen un traçat més recte, reduint 

així l’obra civil per condicionar i obrir nous camins d’accés. Aquest accés és el que es localitza més llunyà 

del nucli urbà de Pontons, de tal manera que es reduirien les possibles molèsties degudes al pas de 

camions, maquinària, obra civil... durant la fase de construcció del parc.   
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4. CONCLUSIONS 

 

L’avantprojecte de parc eòlic Ferreres situat al terme municipal de Pontons, constituït per 8 

aerogeneradors de 6,25 MW de potència unitària i potència total de 50 MW és una bona opció per 

començar a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), fer front a la vulnerabilitat 

derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de 

CO2, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels recursos, en compliment amb les previsions del Decret 

Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies 

renovables. 

 

En quant a les alternatives d’ubicació dels aerogeneradors, s’han considerat tres alternatives que 

contemplen posicions que coincideixen entre elles, i que presenten quantitats d’aerogeneradors amb 

potències diferents. Es considera l’alternativa 1 com la més favorable, principalment, pel menor nombre 

d’aerogeneradors, la menor obra civil necessària per la construcció i condicionament de la xarxa de vials 

interns i la menor afectació sobre la fauna, especialment sobre l’àguila cuabarrada. 

 

Pel que fa a la ubicació de la SET, s’han considerat dues alternatives. La solució escollida s’ha basat en 

minimitzar l’impacte sobre parcel·les amb major valor agrícola. És per això que s’ha escollit l’alternativa 1 

degut a s’ubica en camps agrícoles amb cultiu de blat d’ordi, el qual té un valor agrícola inferior que les 

vinyes. 

 

En quant a les alternatives de la línia elèctrica d’evacuació a 110 kV fins a la SET Moja, s’han plantejat 

tres traçats possibles. S’ha escollit l’alternativa 1 com la més favorable, ja que, tot i ser la que presenta un 

traçat més llarg, és la que minimitza l’afecció sobre els espais de la Xarxa Natura 2000 degut a que la 

travessa per la zona més estreta i de forma soterrada, evitant així qualsevol tipus d’afectació als vectors 

ambientals, com ara la fauna i la vegetació, que motiven la protecció d’aquests espais naturals.  

 

Finalment, pel que fa als accessos, s’han plantejat tres alternatives d’accés al parc. S’ha triat l’alternativa 

1 degut principalment a que presenta una longitud inferior de camins, tant en xifres totals com de camins 

nous, els quals són més directes al parc eòlic i tenen un traçat més recte, reduint així l’obra civil per 

condicionar i obrir nous camins d’accés. Aquest accés és el que es localitza més llunyà del nucli urbà de 

Pontons, de tal manera que es reduirien les possibles molèsties degudes al pas de camions, maquinària, 

obra civil... durant la fase de construcció del parc. 

 
Barcelona, juliol de 2021. 

 

L’autor del document, 

 

 

 

 

 

Claudi Racionero i Cots 

Enginyer de Monts 
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III. ANNEXES 
 

1. Acord de ponència del parc eòlic Pontons 

2. Acord de ponència del parc eòlic Pontons II 

3. Recurs de reposició contra l'Acord adoptat en sessió de 18 de gener de 2021: Projecte Parc 

Eòlic Pontons 

4. Informe sobre la compatibilitat del parc eòlic Pontons i el territori de la parella d’àligues 

cuabarrades del Marmellar 

Ecafir, març 2021 
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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. 
 
CERTIFICO: 
 
Que la Ponència d’energies renovables, en la sessió realitzada el 6 d’abril de 2021 va aprovar 
l’Acord que es transcriu a continuació: 
 
“Acord pel qual es modifica l'Acord de la Ponència d'energies renovables, celebrada el 
18.01.2021, que va aprovar Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre 
l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Parc Eòlic Pontons” 
als termes municipals  de Pontons, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, 
Vilafranca del Penedès, Olèrdola (Alt Penedés), atès que conté un error de fet, i s'emet un nou 
Acord que modifica l'anterior. 
 
(Ref. FUE-2020-01748930 - OAA20200074) 
 
 
1. Antecedents 
 

a. En  la Sessió núm. 20 de la Ponència d'energies renovables, celebrada el 18.01.2021, es 
va aprovar l'Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i 
el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Parc Eòlic Pontons” als 
termes municipals  de Pontons, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, 
Vilafranca del Penedès, Olèrdola (Alt Penedés). 

 
b. En data 8 de febrer de 2021 el Col·lectiu Ecologista el Bosc Verd, comunica a la unitat de 

suport de la Ponència d’energies renovables que, en dates 3 i 4 de gener de 2021, van 
trametre, a través del Portal de l’Oficina de Gestió Empresarial, les observacions del 
Col·lectiu Ecologista el Bosc Verd al projecte de parc eòlic anomenat Pontons les quals 
no han estat considerades en l’esmentat acord. 

 
2. Fonament jurídics 
 
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, respecte la revocació d'actes i rectificació d'errors estableix: “Les 
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 
 
3. Acord 
 
Atès els antecedents que s'han exposat, els fonaments jurídics i la documentació que forma 
part de l'expedient, i a la vista de l'informe emès per la unitat que tramita els expedients de 
sol·licitud de Consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament de les instal·lacions, a 
proposta del Grup de treball específic, la Ponència d'energies renovables acorda: 
 
Primer Emetre l' Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i el 
nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Parc Eòlic Pontons” als termes 
municipals  de Pontons, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, Vilafranca 
del Penedès, Olèrdola (Alt Penedés) pel qual es rectifica l'error de fet respecte les 
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consideracions efectuades pel Col·lectiu Ecologista el Bosc Verd que afectava l'Acord emès en 
la sessió del 18 de gener de 2021: 
 
Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i el nivell de detall 
de l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Parc Eòlic Pontons” als termes municipals  de 
Pontons, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, Vilafranca del Penedès, 
Olèrdola (Alt Penedés) 
 
(Ref. FUE-2020-01748930 - OAA20200074) 
 
—1 Antecedents 
 
En data 29 d’octubre de 2020, l’empresa Eolica la Conca 3 S.L. 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 del projecte.  
 
—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 I de la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el Grup 3.i) Instal·lacions per a la 
utilització de la força del vent per a la producció d’energia (parcs eòlics) que tinguin 50 
aerogeneradors o més, o que tinguin més de 30 MW o que estiguin a menys de 2 km d’un altre 
parc eòlic en funcionament, en construcció, amb autorització administrativa o amb declaració 
d’impacte ambiental. 
 
—3 Descripció del projecte 
 
El promotor ha presentat la documentació descrita a l’article 11 del Decret Llei. 
 
El projecte del Parc Eòlic Pontons afecta als termes municipals  de Pontons, Torrelles de Foix, 
Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, Vilafranca del Penedès, Olèrdola (Alt Penedès). El 
projecte consta de 9 aerogeneradors així com les seves infraestructures associades: camí 
d’accés, camins de servei, plataformes, rases per a cables de mitja tensió i fonamentacions. 
 
El parc eòlic tindrà una potencia total instal·lada de 49,5 MW. Els 9 aerogeneradors tindran una 
potencia unitària de 5,5 MW, amb una altura de boixa de 118m i diàmetre de rótor de 163 m, 
marca NORDEX – ACCIONA WINDPOWER, model Delta4000 - N163/5.X., interconnectades 
per una xarxa elèctrica de distribució interior a 30kV.  
 
Taula de coordenades de les posicions de les turbines de vent: 
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POSICIÓ UTM_x UTM_y 

PN01 376.294 4.584.459 

PN02 375.922 4.584.266 

PN03 375.457 4.584.398 

PN04 374.477 4.583.365 

PN05 373.902 4.583.269 

PN06 373.558 4.582.741 

PN07 373.263 4.582.438 

PN08 373.811 4.583.942 

PN09 373.908 4.584.478 
 Taula 1. Coordenades UTM 

 
   
Els aerogeneradors estaran interconnectats mitjançant una xarxa elèctrica subterrània d'alta 
tensió (30kV). Aquesta s’executarà paral·lelament als camins i vials intern de les alineacions 
dels aerogeneradors, o amb els camins i vials existents. La longitud total de les rases serà de 
8.375 m. 
 
Aquestes rases tindran una amplada d’entre 0,5 m a 1 m, i una profunditat d'1,1 m. L'amplada 
de la rasa dependrà del nombre de circuits que contingui. 
 
La part inferior de la rasa, tindrà un llit de sorra de sílice o calcària de conductivitat tèrmica 
adequada (mai es farà servir sorra d'argila) entre 20 i 30 cm de gruix, on es localitzaran la terna 
de cables aïllats, la fibra òptica i la terra elèctrica. Sobre aquesta capa s'abocaran 20 cm de 
sorra i es posarà una placa de polietilè per a la protecció i advertència de risc elèctric. A la part 
superior, s'omplirà l'excavació amb 25 cm i, a sobre d’ella, una banda plàstica d’advertiment de 
risc elèctric. Es coronarà la secció amb la terra de desbrossament.  
 
Aquesta xarxa elèctrica de distribució interna s'agruparà i finalitzarà al recinte de la subestació 
transformadora SET Pontons.  
 
Taula de coordenades de la nova SET “Pontons”: 
 
 

SET Coordenada X (UTM) Coordenada Y (UTM) 

Central 375.519 4.584.208 

Vèrtex 1 375.456 4.584.263 

Vèrtex 2 375.582 4.584.263 

Vèrtex 3 375.456 4.584.153 

Vèrtex 4 375.582 4.584.153 

 
La línia d’evacuació està formada per la subestació transformadora SET Pontons 30/110kV, 
d’aquí surt una línia aèria de circuit simple de 110 kV i 19860 m de longitud que va fins la 
subestació SET Moja 110kV. 
 
Es preveu l’adequació de 8 820 m de camins existents i la construcció d’uns 985 m de camins 
nous per accedir als emplaçaments dels aerogeneradors. L’amplada de rodament útil  dels vials 
del parc eòlic és de 6 m.  
 
Per a cada aerogenerador  es necessària la construcció de  plataformes; la de muntatge de la 
grua principal de 23 m x 46 m; i  l’àrea de recollida temporal d’equips, la  de maniobra de les 
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grues de suport, i la de recollida de les pales  de 77 m x 17 m. Aquestes plataformes suposen 
una ocupació total d’uns 21.303 m2 .  
 
Les alternatives proposades són: 
 
Alternatives estratègiques: En aquest apartat es proposa la zona on s’implanta el parc al 
considerar-se com una de les més òptimes d’acord amb  criteris energètics amb criteris 
ambientals, ja que la ubicació d’aquesta instal·lació en aquest àmbit té un elevat rendiment 
energètic i una incidència ambiental reduïda. 
  
Alternatives tècniques i de disseny: En aquest apartat es justifica la solució plantejada en base 
a una sèrie de criteris de minimització d’impactes i a un exhaustiu treball de camp i de gabinet, 
realitzat a fi de que el parc s'ajusti tot el possible als criteris mediambientals establerts. S’ha 
escollit un aerogenerador de 5,5 MW de potencia per reduir el nombre d’aerogeneradors per a 
una mateixa potència global, respecte a alternatives de màquines de 3 MW i de 4,5 MW de 
potència unitària disminuint així els efectes sobre tots els paràmetres ambientals. 
 
El document” Diagnòstic del territori i del medi ambient, i estudi d’alternatives” avalua els 
potencials impactes que pot generar el projecte plantejat i estableix per a cada paràmetre 
afectat mesures preventives i correctores per minimitzar-los tant en fase de construcció com 
d’explotació.  
 
Finalment aquest document analitza i avalua el projecte d’acord amb el criteris de viabilitat 
establerts a l’Art. 11 del Decret-Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, i conclou que el PE Pontons, les 
seves infraestructures associades i la línia elèctrica aèria de la SET Pontons a la SET Moja 
compleixen les condicions de viabilitat establertes en l’esmentat Decret-Llei 
 
 —4 Consultes 
 
A les  taules següents 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: 
 

Relació d’Administracions públiques consultades d’acord amb 
l’article 11.3 del DL 16/2019, de 26 de novembre 

Respostes 
rebudes 

Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Barcelona  

Servei Territorial d'Urbanisme de Barcelona  

Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a 
Barcelona 

X 

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona X 

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura  

Ajuntament de Pontons  

Ajuntament de Torrelles de Foix  

Ajuntament de Santmartí Sarroca  

Ajuntament de Vilafranca del Penedès X 

Ajuntament d’Olèrdola X 

Ajuntament de Pacs del Penedès  

Consell Comarcal de l’Anoia  

  

Relació de persones i entitats interessades consultades 
d’acord amb l’article 11.4 del DL 16/2019, de 26 de novembre 

Respostes 
rebudes 
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Federació Ecologistes en Acció de Catalunya  

Greenpeace España  

Lliga per a la defensa del patrimoni natural (DEPANA)  

SEO/BirdLife  

Col·lectiu Ecologista el Bosc Verd X 

Unió de Pagesos X 

 

-4.1 Resum de les respostes de d’Administracions públiques consultades que s’han 
tingut en compte en l’informe de viabilitat i en l’informe d’amplitud i nivell de detall de 
estudi d’impacte ambiental. 

La Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
de Territori i Sostenibilitat , en data 18 de gener de 2021 informen desfavorablement el projecte, 
atès que aquest afecta l’àrea de domini vital de la parella d’àliga cuabarrada (Aquila fasciata), 
que nidifica al sector de Marmellar (PG3), en concret 7 dels 9 aerogeneradors estan ubicats 
dins el polígon definit pel kernel 95, i els altres dos (PN09 i PN07) estan ubicats dins el sector 
corresponent al kernel 99.  

L’Ajuntament d’Olèrdola, en data 23 de novembre de 2020, indica que el grau de detall de a 
documentació presentada no permet avaluar el traçat de la línia d’evacuació i sol·licita que, 
atès la existència de nombroses línies elèctriques al seu terme municipal, el projecte i l’estudi 
d’impacte ambiental analitzin la viabilitat d’aquesta nova infraestructura. 

L’Ajuntament de Querol, en data 28 de desembre de 2020, sol·licita ser part interessada i indica 
que la a ubicació del Parc està molt a prop de la zona urbana de Mas Gassons, la qual, està 
en procés de redacció del projecte d'urbanització i el fet de l’impacte dels molins pot veure 
perjudicada la seva viabilitat. Senyala que també provocarà un fort impacte visual sobre zona 
de l'ermita de Valldossera i els nuclis de Bonany, la urbanització Ranxos de Bonany i la de Can 
Llenas. Els  Plans Territorials de Tarragona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona protegeixen 
aquestes muntanyes on volen ubicar el parc eòlic, com a espais de protecció especial pel seu 
interès natural i agrari, com a espais connectors i com a sòl de protecció especial. A més el 
parc eòlic està envoltat d'espais Xarxa Natura 2.000 i Espais d'Interès Natural (PEIN), forma 
part del corredor biològic entre les Serres d'Ancosa, el Montmell i l'Alt Gaià. El Penedès i 
aquestes serres són hàbitat i es fan accions de conservació de l'àguila cuabarrada 
incompatibles amb aquest tipus de projectes. Finalment diu que en la zona s’estan potenciant 
marques com la de +500 de la indústria del vi que a més de vi promocionen el paisatge a més 
de l'interès del turisme de natura fet que l'impacte de molins de 200 metres pugui malmetre 
aquesta imatge. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès , en data 28 de desembre de 2020, indica que el grau 
de detall de a documentació presentada no permet avaluar el traçat de la línia d’evacuació i 
sol·licita que, atès la existència de nombroses línies elèctriques al seu terme municipal i del 
possible impacte ambiental de l’esmentada línia, el projecte i l’estudi d’impacte ambiental 
analitzin el soterrament d’aquesta nova infraestructura. 

 
-4.2 Resum de les respostes les persones interessades consultades que s’han tingut en 
compte en l’informe d’amplitud i nivell de detall de estudi d’impacte ambiental. 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Jordi Solina Angelet
30/04/2021,
Ferran Miralles Sabadell
01/05/2021

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

*054GVSP69HMDF4QLHZD9AD7SBLMW7OW4*
054GVSP69HMDF4QLHZD9AD7SBLMW7OW4

Data creació còpia:
04/05/2021 14:52:47

Data caducitat còpia:
04/05/2026 00:00:00

Pàgina 6 de 13

 
 

Provença, 204 
08036 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
 

 6 
 

 
 

 
 

De les observacions efectuades per Unió de Pagesos, en data 23 de desembre de 2020,  
destaquen aquelles relatives al model d’implantació de l’energia eòlica, en el sentit que la 
tramitació d’aquests parcs eòlics abans de disposar del marc que establirà Llei de Transició 
Energètica de Catalunya actualment en tràmit,  impossibilitarà desenvolupar els eixos 
estratègics que es plantegen en aquesta proposta de norma  i establir un model alternatiu en 
aquestes zones amb una alta densitat d’aerogeneradors. Unió de Pagesos fa consideracions 
sobre l’impacte acumulatiu del Parc eòlic Pinós amb altres projectes previstos a la zona; 
senyala l’impacte sobre els espais agraris; i fa aportacions sobre la compensació de les 
externalitats negatives dels impactes territorials i ambientals, proposant l’establiment d’un nou 
marc normatiu que estableixi de quina manera es compensaran les externalitats negatives dels 
impactes territorials i ambientals que suporten els municipis catalans afectats per la 
concentració de parcs eòlics als seus termes municipals i també l’establiment d’un cànon eòlic. 

El Col·lectiu Ecologista el Bosc Verd en les seves al·legacions, sol·licita el desistiment del 
projecte al considerar, entre d’altres: per la manca de rigorositat científica del document 
Diagnòstic del territori i del medi ambient del Parc Eòlic pel que fa la biodiversitat, fauna i flora; 
per que el Pla Territorial Parcial Metropolita de Barcelona, Pla Territorial del camp de Tarragona 
i el Pla Director de l’Alt Penedès protegeixen aquestes muntanyes com a sols de protecció 
especial d’interès  natural, agrari i connector (la zona on es pretenen ubicar els 9 
aerogeneradors s’emmarca dins l’espai connector “ZEIC-P3. Medina – Pontons); per la 
proximitat dels espais Xarxa Natura 2000 i Espais d'Interès Natural (PEIN) Capçaleres del Foix 
(Codi ZEC i ZEPA ES5110022), El Montmell – Marmellar (Codi ZEC i ZEPA ES5140018) i 
Sistema Prelitoral Central (Codi ZEC i ZEPA ES5110015),d’acord amb les directrius de la 
Directiva Hàbitats i la Directiva d’Aus; per l’impacte paisatgístic que suposarà aquest parc eòlic 
que sera visible des de tota la plana del Penedès; pel seu impacte sobre l’enoturisme; per 
l’impacte generat per l’obertura de camins i la línia elèctrica d’evacuació;  iper que  la 
implantació del projecte comportà la industrialització de l’espai agrari i forestal i per tant 
suposarà un greu impacte paisatgístic. 

 
—5 Consideracions 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 Pontons  no es 
troba en una zona no compatible amb la seva implantació, es a dir, no afecta a cap espais 
naturals d'especial protecció (ENPE), zones d'especial protecció de les aus (ZEPA) ni Pla 
d'espais d'interès natural (PEIN). En aquest àmbit tampoc hi trobem zones humides o espai 
interès geològic.  
 
En canvia la línia elèctrica d’evacuació creua els espais de Montmell-Marmellar ES5140018 i 
Capçaleres del  Foix ES5110022 inclosos a XN2000. 
 
L’àmbit afecta directament a una àrea d’interès faunístic i florístic (AIFF), concretament per a 
l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata). Aquesta espècie es troba inclosa en l’annex I de la Directiva 
aus i es objecte de protecció essent una espècie altament vulnerable al risc de col·lisió amb els 
aerogeneradors i conductors aeris i també al risc d’electrocució en línies elèctriques. 
D’acord amb la informació disponible 7 dels 9 aerogeneradors previstos eren dins kernel 95%, 
i els altres 2 dins el k99%. D’acord amb els criteris per compatibilitzar les energies renovables 
amb la conservació de l’àliga cuabarrada i de l’àliga daurada, elaborats pel Servei de Fauna i 
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Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural son incompatibles tots els 
aerogeneradors que quedin dins del kernel 95% que estan a menys de 6 km del sector de cria, 
mentre que els que es troben dins del k99 % (que és el que defineix l’espai vital), seria 
compatible amb mesures compensatòries. 
 
Pel que fa a la resta de fauna, consultades les bases de dades disponibles, destaca la 
presència potencial de l'àguila marcenca (Circaetus gallicus), arpella pàl·lida (Circus cyaneus),  
el falcó peregrí  (Falco peregrinus), la cogullada vulgar (Galerida theklae), capsigrany (Lanius 
senator), tallareta cuallarga (Sylvia undata), trobat (Anthus campestris), el cotoliu (Lullula 
arborea) la  l’hortolà (Emberiza hortulana ), cucut reial europeu (Clamator grandarius) i terrerola 
vulgar (Calandrella brachydactyla). També cal destacar la presència d’òliba (Tyto alba)  mussol 
comú (Athene noctua), la guatlla (Coturnix coturnix) i el botxí meridional (Lanius meridionalis), 
espècies que properament es catalogaran com amenaçades. L’àmbit de projecte es una  zona 
d’antiga presencia (a recuperar) de dues espècies més: còlit ros (Oenanthe hispanica) i merla 
d’aigua mediterrània (Cinclus cinclus). 
 
La possible presència d’aquestes espècies fa necessari la realització d’un estudi previ anual 
d’avifauna i quiròpters.   
 
Quan a la connectivitat  el projecte, d’acord amb el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, es 
situa dins l’espai connector “ZEIC-P3. Medina – Pontons”. El connector ecològic segueix l’eix 
nord-occidental de connectivitat ecològica, anomenat “Mediona – Pontons” que comprèn els 
espais muntanyosos de la serralada prelitoral que  es localitza entre els municipis de Mediona, 
Vilobí del Penedès, Torrelles de Foix i Pontons. Aquest eix de connectivitat, format 
principalment per hàbitats biodiversos arboris i arbustius, posa en contacte el ZEIC-P2 “Ancosa-
Montagut – El Pla del Penedès – Muntanyes de l’Ordal”, que travessa el nord de la comarca en 
sentit transversal i el ZEIC-P4 “Ancosa-Montagut – El Foix”, que ho fa vorejant-ne l’extrem oest. 
L’esmenta Pla director considera la zona on s’ubica el projecte com espai d’especial interès 
connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P). 
 
Pel que fa a l’afectació d’hàbitats naturals, els aerogeneradors s’ubicaran a l’interior de camps 
de conreu existents per la qual cosa no tindran una afectació significativa sobre les formacions 
vegetals naturals. 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 Alzinars i carracars (9340).   
 
La línia d’evacuació te efectes potencials sobre Pinedes mediterrànies (9540) i Matollars 
termomediterranis predesertics (5330). 
 
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 identifica les mesures de mitigació ambiental 
que se’n puguin desprendre.  
 
No es preveu afectació als  principals cursos fluvials  de la zona i a l’àmbit del projecte no hi ha 
cap aqüífer protegit. 
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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. Tot i això, el 
traçat  de la línia d’evacuació des de la SET Pontons 30/110kV a la  SET Moja 110kV pot 
generar un impacte sobre el territori tant a nivell paisatgístic com per l’ocupació de sòl que cal 
analitzar acuradament alhora que es necessari fer un estudi del potencial impacte acumulatiu 
 
En aquest sentit, pel que fa a les rases és important dissenyar un traçat al llarg dels camins 
d’accés als aerogeneradors per minimitzar l’afectació al medi ambient i a les finques adjacents. 
L’aprofitament de camins existents és important per reduir l’impacte i l’efecte barrera que tenen 
sobre el medi.  
 
L’àmbit on es projecta el parc eòlic Pontons  confronta amb el Parc eòlic Pontons II del mateix 
promotor , situats a menys d’1 km d’aquest, i això fa preveure una acumulació significativa de 
projectes. Per això, serà necessari fer un estudi del potencial impacte acumulatiu.  
 
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 parc 
eòlic es troba situat en una zona E2, de protecció alta mentre que la línia d’evacuació creua 
zones E1, de protecció molt 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, 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 i E1. 
 
 
b) Viabilitat agrària 
 
 
D’acord amb l’article 11 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre i amb la disposició 
addicional 5a, apartat 1, de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) emet informe favorable 
sobre la viabilitat de l’emplaçament del parc eòlic “Pontons” al terme municipal de Pontons 
condicionat als següents requisits: 
 
A la presentació d’un Anàlisi d’Afectacions Agràries en la propera fase de tramitació ambiental 
i urbanística, analitzant, entre d’altres aspectes: 
 
a) L’afectació que la modificació de traçat i/o l’ampliació de l’ample sobre els camins i apertura 
de nous camins en relació al medi agrari (agrícola, forestal i ramader) afectat, proposant 
mesures correctores i/o compensatòries dins de l’àmbit més proper. Caldrà  
valorar les alternatives dels vials en relació a l’espai agrari resultant i la viabilitat de la funció 
agrària afectada.  
 
b) L’afectació als conreus agrícoles i forestals existents, estudiant la pèrdua d’activitat 
productiva generada per la seva reducció o fragmentació i la viabilitat d’aquestes explotacions.  
 
c) L’afectació que sobre la xarxa de vies pecuàries existents pot tenir la instal·lació en cadascun 
dels seus elements (plataformes i aerogeneradors, camins reformats i nous, rases de 
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connectivitat elèctrica, centres de transformació, tancats amb malla metàl·lica i línia aèria 
d’evacuació), proposant mesures correctores i/o compensatòries dins de l’àmbit més proper.  
 
d) L’afectació acústica i de moviment sobre els diferents àmbits ramaders existents (ramaderia 
extensiva en pastures i intensiva en granges) prenent valors acústics perceptius per a 
cadascuna de les espècies animals que les conformen (bovina, porcina, ovina, equina, 
cabruna, cunícola, avícola i apícola) dibuixant les zones sonores de cada aerogenerador en 
diferents règims de treball, segons la velocitat eòlica i d’acord a la topografia, elements vegetals 
i minerals existents.  
 
2) La implantació d’aquets parc eòlic haurà de comportar obligatòriament l’avaluació prèvia del 
risc d’incendi del sistema agrícola i forestal afectat, tant pels aerogeneradors i centres de 
transformació com per les línies internes i 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, estudiant 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.  
 
Del que es desprengui dels informes sobre l’Anàlisi d’Afectacions Agràries amb les seves 
mesures compensatòries i/o correctores i d’Avaluació del Risc d'Incendi Forestal, presentat en 
la següent fase de tramitació administrativa, es podrà autoritzar o denegar la implantació de la 
instal·lació proposada.  
 
Aquesta valoració s’emet única i exclusivament als efectes de l’article 11.3 del Decret Llei 
16/2019, de 26 de novembre, sens perjudici que, en el marc de la tramitació del projecte i, a 
resultes de la valoració de l’Anàlisi d’Afectacions Agràries, poguessin sorgir nous elements que 
afectessin al caràcter favorable d’aquest pronunciament, i sempre i quan s’obtingui l’Informe de 
Compatibilitat de l’actuació amb l’interès general de la Forest Pública i Vies Pecuàries.  
 
Aquesta valoració no substitueix a l’informe preceptiu que aquesta Administració ha d’emetre 
en el marc de la tramitació urbanística i on es podran valorar altres aspectes diferents del 
ambientals. 
 
 
c) Viabilitat urbanística i del paisatge 
 
 
El parc eòlic Pontons forma part de la unitat de paisatge Alt Gaia de la unitat de paisatge serres 
d’Ancosa. La línia d’evacuació també afecta les unitat de paisatge del Montmell i  de la Plana 
del Penedès. La unitat de paisatge Alt Gaia està inclosa en el Catàleg del paisatge del camp 
de Tarragona, aprovat definitivament el 19 de maig de 2010, pel conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques. Aquest catàleg estableix com objectiu de qualitat paisatgística uns parcs 
eòlics i parcs solars fotovoltaics, planificats amb visió de conjunt a escala regional i implantats 
d’acord als elements que configuren el paisatge. Per tal de assolir aquest objectiu estableix uns 
criteris consistents en  

• Evitar en la mesura del possible la instal·lació de parcs eòlics en emplaçaments que 
alterin els fons escènics que reconeix el catàleg. 

• Procurar que els parcs eòlics se situïn a la màxima distància possible dels nuclis urbans, 
els miradors reconeguts i els principals elements paisatgístics de valor. 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Jordi Solina Angelet
30/04/2021,
Ferran Miralles Sabadell
01/05/2021

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

*054GVSP69HMDF4QLHZD9AD7SBLMW7OW4*
054GVSP69HMDF4QLHZD9AD7SBLMW7OW4

Data creació còpia:
04/05/2021 14:52:47

Data caducitat còpia:
04/05/2026 00:00:00

Pàgina 10 de 13

 
 

Provença, 204 
08036 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
 

 10 
 

 
 

 
 

• Unificar el model d’aerogenerador dins d’un mateix parc i també, si és possible, entre 
parcs eòlics molt propers. 

• Minimitzar els moviments de terres a realitzar i l’eixamplament o obertura de camins i 
restaurar el viari a l’amplada original quan sigui factible. 

• Revegetar totes les superfícies denudades a base d’espècies autòctones i amb patrons 
de plantació similars a les formacions presents a l’entorn i pròpies del paisatge de la 
zona i garantir el manteniment de la vegetació implantada durant un mínim de dos anys. 

 
Les altres tres unitat de paisatge estan  incloses en Catàleg del paisatge de la regió 
metropolitana de Barcelona,  aprovat definitivament, el 11 de desembre de 2014, pel conseller 
de Territori i Sostenibilitat. Aquest catàleg estableix com objectiu de qualitat paisatgística unes 
infraestructures de mobilitat, energètiques i de telecomunicacions amb una bona inserció 
paisatgística.  
Per tal de assolir aquest objectiu estableix uns criteris consistents en 

• Evitar situar construccions d’alt impacte visual (per causa de la seva dimensió, forma o 
color) a prop dels elements del patrimoni històric i que n’alterin negativament la visió. 

• Procurar que els estudis d’impacte i integració paisatgística siguin elaborats pels equips 
redactors del projecte i que reflecteixin el procés d’integració paisatgística que ha 
acompanyat la definició progressiva de la proposta i la atenció prestada a les 
característiques del lloc. 

• Procurar el soterrament de les noves línies d’evacuació de parcs fotovoltaics i eòlics 
fins a les línies de transport o distribució a les quals estiguin connectats. 

• Minimitzar, en la mesura que sigui possible, la instal·lació de parcs eòlics que 
distorsionin significativament els fons escènics emblemàtics.  

• Evitar, en la mesura que sigui possible, concentrar parcs eòlics en els espais oberts de 
major exposició visual definit en el mapa de grau d’exposició visual. 

• Establir mecanismes que permetin revertir els beneficis d’aquestes instal·lacions de 
producció d’energia, entre d’altres, en la millora i restauració dels paisatges que les 
acullen. 

• Considerar els trets estructurals del paisatge (parcel·lari, relleu, camins, xarxa 
hidrogràfica, vies de comunicació, arbres singulars, alineacions arbrades i masses 
vegetals, marges de pedra seca i patrimoni construït, així com altres elements de valor 
històric, natural, estètic, simbòlic i espiritual) en el disseny dels parcs fotovoltaics i eòlics, 
de manera que es preservi el caràcter i els elements singulars del mosaic territorial. 

 
 
A nivell paisatgístic, el projecte del parc s’emplaça en un ambient marcadament forestal amb 
algunes àrees de conreu. Bona part de la línia d’evacuació s’emplaça en un ambient 
marcadament agrari format bàsicament per camps de vinya i on la vegetació arbustiva i arbòria 
queda en algunes zones  reduïda a petites illes boscoses i marges entre camps. Aquestes 
àrees són fonamentals per afavorir algunes de les espècies que habiten a la zona ja que 
aquesta vegetació natural entre camps proporciona llocs de nidificació, hibernació i refugi per 
a diverses espècies.  
 
Per potenciar la biodiversitat és important, doncs, fomentar aquesta funció connectora 
mantenint un cert grau de naturalització, ja sigui a través de la conservació de la vegetació 
existent als perímetres dels marges i illes de vegetació, afavorint una ràpida cobertura de 
vegetació natural. Així, cal que en l’obertura de nous camins i en la construcció de rases s’eviti, 
en la mesura del possible l’afectació d’aquests àrees. 
 
Així mateix, el  Pla Territorial Parcial Metropolita de Barcelona, aprovat definitivament el 20 
d’abril de 2010, estableix  que en el Sistema d’espais oberts en els sols de protecció especial(de 
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protecció jurídica supramunicipal, d’interès  natural i agrari i d’interès de protecció especial de 
la vinya), els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de 
protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar 
solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors 
ecològics, corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats 
d’interès, zones humides i espais d’interès geològic). L’estudi d’impacte ambiental quan sigui 
requerit per la naturalesa de l’obra ha de tenir en compte la circumstància de la seva ubicació 
en sòl de protecció especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva 
la realització , dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística. 
 
El projecte menciona les figures urbanístiques vigents en les normes subsidiàries del municipi 
de Pontons per el parc eòlic i la SET. Les àrees afectades per la zona del parc eòlic i línia 
d’evacuació al llarg del terme municipal de Pontons són zones de sòl no urbanitzable 
classificades totes elles de Protecció Forestal (12). La Subestació en el municipi de Pontons 
estaria en una zona classificada també Protecció Forestal (12).  
 
Pel que fa a la línia d’evacuació la documentació descriu les figures urbanístiques vigents dels 
diferents municipis afectats i estableix que la ubicació definitiva dels pilars que suporten la línia 
i el traçat s’ajustarà en detall per complir amb les servituds i distàncies previstes en el 
planejament. 
  
En quant a l’anàlisi de l’Estudi d’impacte i integració paisatgística aquest no esta inclòs en la 
documentació aportada per tant no es poden valorar les mesures correctores. 
 
Cal esmentar que tant l’Ajuntament de Vilafranca com l’Ajuntament  d’Olerdola consideren que 
atès la existència de nombroses línies elèctriques en el àmbit del projecte  i del possible impacte 
ambiental de l’esmentada línia, el projecte i l’estudi d’impacte ambiental analitzin diverses 
alternatives d’evacuació inclòs el soterrament d’aquesta nova infraestructura 
 
 
d) Viabilitat energètica 
 
 
El parc eòlic Pontons (49,5MW)  confronta amb el Parc eòlic Pontons II (20 MW) del mateix 
promotor.  
 
Pel que fa al recurs eòlic, consultades les bases de dades disponibles, a 120 m d’alçada es 
desprèn que en l’àmbit dels aerogeneradors la velocitat mitjana de vent es de  7-8 m/s del 
període 1996 al 2015. 
 
Pel que fa  a seguretat industrial en l’àmbit del projecte no hi ha cap establiment afectat per la 
Legislació vigent d’Accidents Greus. 
 
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.. 
 
 
e) Viabilitat patrimoni cultural 
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En l’entorn del PE Pontons (menys de 500 m) hi ha un conjunt d’elements del patrimoni històric 
i cultural identificats en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. En 
concret, es troben al nord de l’aerogenerador PN01, i els elements del patrimoni que es troben 
són el Castell Nou de Pontons, identificat tant com un bé arquitectònic com un jaciment 
arqueològic, la Capella de Sant Juan de la Muntanya, identificada com un bé arquitectònic, i la 
Cova del Batlle Vell, identificada com un jaciment arqueològic. Destacar que a prop del parc, 
però a major distància (més de 500 m), es troben altres elements del patrimoni històric i cultural 
de Catalunya, com són Can Solé de Roset (bé arquitectònic) i Coll de Cal Solé del Roset 
(jaciment arqueològic). 
 
Pel que fa a la línia aèria d’evacuació alguns dels suports son propers varis  jaciments 
arqueològics i arquitectònics  motius pels quals el Servei d’Arqueologia i Paleontologia podrà 
valorar la viabilitat i/o les mesures a adoptar quan es conegui amb detall la ubicació dels suports 
en relació amb els elements patrimonials. 
 
També indicar 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. En cas de malmetre una element agrícola durant les obres es 
procedirà a la seva restauració.  
 
A més de les mesures preventives i/o correctores que puguin derivar de l’estudi de patrimoni 
arqueològic i arquitectònic que s’ha d’incloure en l’estudi d’impacte ambiental, es proposarà, 
com a mesura general, 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. 
 
 
—6 Acord 
 
 
Considerant la documentació presentada, les respostes rebudes de les administracions 
públiques i de les persones i les entitats interessades 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 
Emetre informe desfavorable sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte Parc eòlic 
Pontons atès que existeixen elements determinants que, ja d'inici, es consideren insalvables 
per l’afectació a l’àliga cuabarrada, espècie protegida de la fauna salvatge autòctona.  
 
D’acord amb l’article 11.9 l’acord de no viabilitat de la Ponència en el tràmit de la consulta prèvia 
té la consideració de circumstància impeditiva de construcció de la instal·lació no imputable a 
la persona promotora als efectes d'excepció d'execució de la garantia econòmica per tramitar 
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la sol·licitud d'accés a la xarxa de transport o distribució, sens perjudici de la resta de causes 
d'excepció d'execució de la garantia que prevegi la normativa bàsica estatal. 
 
Segon 
No emetre el pronunciament sol·licitat sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte 
ambiental del projecte atesa la inviabilitat de l’emplaçament del projecte. 
 
Tercer 
Notificar aquest Acord al sol·licitant, l’empresa Eòlica  Conca, SL, i als Ajuntaments afectats”. 
 
 
I, perquè consti, i als efectes adients, signo electrònicament aquest certificat amb el vistiplau 
del president de la Ponència d’Energies Renovables.  

 
 
El Secretari  
 
 
 
 
 
      
Jordi Solina i Angelet      Vist i plau 
Signat electrònicament      El President 
 
 
 
 
 
 
        Ferran Miralles i Sabadell 
        Signat electrònicament 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acord de ponència del parc eòlic Pontons II 
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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. 
 
CERTIFICO: 
 
Que la Ponència d’energies renovables, en la sessió realitzada el 15 de març de 2021 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 del projecte “Parc Eòlic Pontons II” als termes municipals  de 
Pontons (Alt Penedès), Querol, Aiguamúrcia, El Pont d’Armentera, Vila-Rodona, Alió i Puigpelat 
(Alt Camp). 
 
(Ref. FUE-2020-01839920–OAA20210006) 
 
—1 Antecedents 
 
En data 23 de desembre de 2020, l’empresa Eólica la Conca 3 S.L. 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 del projecte.  
 
—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 supòsits recollits en l’annex I de la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el Grup 3. g) Construcció de línies 
de transmissió d’energia elèctrica amb un voltatge igual o superior a 220 kV i una longitud 
superior a 15 km, llevat que discorrin íntegrament en subterrani per sòl urbanitzat, així com les 
subestacions associades i en l’annex II 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 ha presentat la documentació descrita a l’article 11 del Decret Llei. 
 
El projecte del Parc Eòlic Pontons II afecta als termes municipals  de Pontons (Alt Penedés)., 
Querol, Aiguamúrcia, El Pont d’Armentera, Vila-Rodona, Alió i Puigpelat (Alt Camp). El projecte 
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consta de 4 aerogeneradors així com les seves infraestructures associades: camí d’accés, 
camins de servei, plataformes, rases per a cables de mitja tensió i fonamentacions. 
 
El parc eòlic tindrà una potencia total instal·lada de 20 (19,72)  MW. Els 4 aerogeneradors 
tindran una potencia unitària de 4,93 MW, amb una altura de boixa de 118m i diàmetre de rótor 
de 163 m, marca NORDEX – ACCIONA WINDPOWER, model Delta4000 - N163/5.X., 
interconnectades per una xarxa elèctrica de distribució interior a 30kV.  
 
 
Taula de coordenades de les posicions de les turbines de vent: 
 

POSICIÓ UTM_x UTM_y 

PII01 376.809 4.588.078 

PII02 376.428 4.587.817 

PII03 376.786 4.587.492 

PII04 376.553 4.587.107 
 Taula 1. Coordenades UTM 

 
   
Els aerogeneradors estaran interconnectats mitjançant una xarxa elèctrica subterrània d'alta 
tensió (30kV). Aquesta s’executarà paral·lelament als camins i vials intern de les alineacions 
dels aerogeneradors, o amb els camins i vials existents. La longitud total de les rases serà de 
3245  m. 
Aquestes rases tindran una amplada d’entre 0,5 m a 1 m, i una profunditat d'1,1 m. L'amplada 
de la rasa dependrà del nombre de circuits que contingui. 
La part inferior de la rasa, tindrà un llit de sorra de sílice o calcària de conductivitat tèrmica 
adequada (mai es farà servir sorra d'argila) entre 20 i 30 cm de gruix, on es localitzaran la terna 
de cables aïllats, la fibra òptica i la terra elèctrica. Sobre aquesta capa s'abocaran 20 cm de 
sorra i es posarà una placa de polietilè per a la protecció i advertència de risc elèctric. A la part 
superior, s'omplirà l'excavació amb 25 cm i, a sobre d’ella, una banda plàstica d’advertiment de 
risc elèctric. Es coronarà la secció amb la terra de desbrossament.  
 
Aquesta xarxa elèctrica de distribució interna s'agruparà i finalitzarà al recinte de la subestació 
transformadora SET Pontons II.  
 
Taula de coordenades de la nova SET “Pontons II”: 
 

SET Coordenada X (UTM) Coordenada Y (UTM) 

Central 376.320 4.588.250 

Vèrtex 1 376.257 4.588.305 

Vèrtex 2 376.383 4.588.305 

Vèrtex 3 376.257 4.588.195 

Vèrtex 4 376.383 4.588.195 

 
La línia d’evacuació està formada per la subestació transformadora SET Pontons II 30/220kV, 
d’aquí surt una línia aèria de circuit simple de 220 kV i 29270 m de longitud que va fins la 
subestació SET Puigpelat 220kV. 
 
Es preveu l’adequació de 1 167m de camins existents i la construcció d’uns 2 613   m de camins 
nous per accedir als emplaçaments dels aerogeneradors. L’amplada de rodament útil  dels vials 
del parc eòlic és de 6 m.  
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Per a cada aerogenerador  es necessària la construcció de  plataformes; la de muntatge de la 
grua principal de 23 m x 46 m; i  l’àrea de recollida temporal d’equips, la  de maniobra de les 
grues de suport, i la de recollida de les pales  de 83 m x 15m. Aquestes plataformes suposen 
una ocupació total d’uns 9120 m2 .  
 
Les alternatives proposades són: 
 
Alternatives estratègiques: En aquest apartat es proposa la zona on s’implanta el parc al 
considerar-se com una de les més òptimes d’acord amb  criteris energètics amb criteris 
ambientals, ja que la ubicació d’aquesta instal·lació en aquest àmbit té un elevat rendiment 
energètic i una incidència ambiental reduïda. 
  
Alternatives tècniques i de disseny: En aquest apartat es justifica la solució plantejada en base 
a una sèrie de criteris de minimització d’impactes i a un exhaustiu treball de camp i de gabinet, 
realitzat a fi de que el parc s'ajusti tot el possible als criteris mediambientals establerts. S’ha 
escollit un aerogenerador de 4,93 MW de potencia per reduir el nombre d’aerogeneradors per 
a una mateixa potència global, respecte a alternatives de màquines de 3 MW i de 4 MW de 
potència unitària disminuint així els efectes sobre tots els paràmetres ambientals. De la 
comparació d’alternatives es considera que l’alternativa 3 (4 aerogeneradors) presenta un 
equilibri entre un impacte ambiental baix (en comparació amb les altres dos alternatives, és la 
que presenta l’impacte ambiental més baix, al disposar d’un menor nombre d’aerogeneradors) 
i la potència total instal·lada de les tres. 
 
El document” Diagnòstic del territori i del medi ambient, i estudi d’alternatives” avalua els 
potencials impactes que pot generar el projecte plantejat i estableix per a cada paràmetre 
afectat mesures preventives i correctores per minimitzar-los tant en fase de construcció com 
d’explotació.  
 
Finalment aquest document analitza i avalua el projecte d’acord amb el criteris de viabilitat 
establerts a l’Art. 11 del Decret-Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, i conclou que el PE Pontons, les 
seves infraestructures associades i la línia elèctrica aèria de la SET Pontons II a la SET 
Puigpelat compleixen les condicions de viabilitat establertes en l’esmentat Decret-Llei 
 
 —4 Consultes 
 
), Querol, Aiguamúrcia, El Pont d’Armentera, Vila-Rodona, Alió i Puigpelat 
 
A les  taules següents 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: 
 

Relació d’Administracions públiques consultades d’acord amb 
l’article 11.3 del DL 16/2019, de 26 de novembre 

Respostes 
rebudes 

Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial X 

Direcció general d'Urbanisme  X 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  X 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural X 

Departament de Cultura X 

Observatori del Paisatge  

Ajuntament de Pontons X 
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Ajuntament de Querol X 

Ajuntament d’Aiguamúrcia X 

Ajuntament del Pont d’Armentera X 

Ajuntament de Vila-Rodona  

Ajuntament d’Alió X 

Ajuntament de Puigpelat  

Consell Comarcal de l’Anoia  

Consell Comarcal de l’Alt Camp  

  

Relació de persones i entitats interessades consultades 
d’acord amb l’article 11.4 del DL 16/2019, de 26 de novembre 

Respostes 
rebudes 

Federació Ecologistes en Acció de Catalunya  

Greenpeace España  

Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC) X 

Lliga per a la defensa del patrimoni natural (DEPANA)  

SEO/BirdLife  

Col·lectiu Ecologista el Bosc Verd X 

Unió de Pagesos X 

 

-4.1 Resum de les respostes de d’Administracions públiques consultades que s’han 
tingut en compte en l’informe de viabilitat i en l’informe d’amplitud i nivell de detall de 
estudi d’impacte ambiental. 

La Subdirecció general de Biodiversitat de la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat , en data 1 de març de 2021 informa 
desfavorablement el projecte, atès que:   les actuacions són incompatibles amb la conservació 
de poblacions de l’espècie existents en la conca alta del riu Foix; s’afecten varies àrees  de 
domini vital de la parella d’àliga cuabarrada (Aquila fasciata); per la presència important en la 
zona del parc d’espècies de rapinyaires i quiròpters que són particularment sensibles a les 
instal·lacions eòliques per riscos de col·lisió; per l’ l’eix connectiu del Sistema Prelitoral 
identificat en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona; i per l’impacte indirecte sobre els 
hàbitats d’ambients humits localitzats al llarg de la riera dels Carbons. 

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i 
Coneixement, en data 10 de febrer de 2021, senyala que  no hi ha drets miners propers a 
l’àmbit del parc eòlic. Pel que fa  a seguretat industrial indica que no hi ha cap establiment 
afectat per la Legislació vigent d’Accidents Greus. També esmenta que dins del terme municipal 
de Pontons no consten parcs eòlics ni plantes solars fotovoltaiques sobre el terreny en servei, 
amb autorització administrativa prèvia o en tramitació. 

El Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 

Cultura, en data 10 de març de 2021, informa que en relació amb el patrimoni cultural 

inventariat, a priori no existeixen elements determinants que es puguin considerar insalvables 

o desaconsellin la seva ubicació, però destaca la proximitat del jaciment arqueològic Font dels 

Ígols (id 7739) a la subestació Pontons i al camí entre aquesta i els aerogeneradors PII01 i 

PII02 pels quals discorrerà la rasa d’evacuació soterrada. Emet informe favorable sempre i 

quan es dugui a terme una intervenció arqueològica superficial a tot l’àmbit del projecte. 

La Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, ha emes informe i tramitació el 11 de març. 
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La Subdirecció general de Coordinació Urbanística, en data 15 de març de 2021, en el marc 

del Grup de Treball específic fa aportacions  respecte el planejament territorial, l’ordenació 

urbanística i al paisatge que figuren a l’apartat de viabilitat urbanística i del paisatge. 

L’Ajuntament de Pontons, en data 15 de febrer de 2021, informa desfavorablement per que: 
considera que l’emplaçament del Parc Eòlic “Pontons II” en la Zona de sòl lliure permanent 
(clau 10) del sòl no urbanitzable vulnera la concurrència d’espais del sòl no urbanitzable de 
Pontons on són compatibles els parcs eòlics; no s’analitza la possible afectació sobre les 
diferents espècies d’aus rapinyaires i quiròpters protegits i el paper de l’àmbit com a connector 
ecològic entre els diferents espais inclosos al PEIN i la Xarxa Natura 2000, tal i com obliga la 
normativa de planejament de Pontons per a la instal·lació de parcs eòlics; i no es consideren 
alternatives d’emplaçament, la qual cosa és obligatòria, segons estableix el Decret Llei 
16/2019, de 26 de novembre. 

L’Ajuntament d’Alió, en data 16 de febrer de 2021, informa desfavorablement el traçat de la 
línia elèctrica LAT en paral·lel a un altra Línia d’Alta Tensió existent, ja que suposa un impacte 
paisatgístic significatiu sobre elements claus com el relleu, la xarxa hidrogràfica i la biodiversitat 
pel seu pas per espais d’elevat valor natural 

L’Ajuntament del Pont d’Armentera, en data 17 de febrer de 2021, valora desfavorablement el 
traçat de la línia elèctrica LAT en paral·lel a un altra Línia d’Alta Tensió existent, ja que suposa 
un impacte paisatgístic significatiu sobre elements claus com el relleu, la xarxa hidrogràfica i la 
biodiversitat pel seu pas per espais d’elevat valor natural. 

L’Ajuntament de Querol, en data 2 de febrer de 2021, indica que:  al municipi tenen diverses 
línies de molta alta tensió que ens creuen en sentit contrari, cap als centres deficitaris: que 
s'acumulen els impactes si s’instal·lés una nova línea ja que té un sentit invers a la zona de 
demanda; que a la zona propera a l'Arboçar ja acull dues línies MAT pel que cal planificar les 
estructures energètiques per una ordenació i equilibri territorial adequada; que el traçat creua 
la urbanització de Mas Gassons i  la zona de Valldossera-Bonany- Garrofet, una Vall que forma 
part de la unitat de Paisatge de l'Alt Gaià, segons el Catàleg de paisatges de Catalunya; que la  
línea afecta l'ermita de Valldossera, que és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL); i que la riera 
de Valldossera, el poble de Bonany i diversos camps de vinyes i cereals son zones agràries 
escasses al municipi i afavoreixen la biodiversitat i l'aliment de diverses espècies. Finalment 
senyala que s’han d'estudiar l'impacte a la fauna i al paisatge al creuar per Mas d'en Bosc, zona 
forestal, corredor de dos espais de la Xarxa Natura 2000 i que  el cas que no hi hagi alternativa 
d’evacuació, sol·licitem que la línia sigui soterrada. 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia , en data 16 de febrer de 2021, s informa que el projecte suposarà 
una greu afectació als valors paisatgístics, agrícoles, forestals i mediambientals a preservar. 
Concretament la implantació del projecte  provocarà un gran impacte ambiental i visual; 
comportarà un impacte en espècies autòctones protegides i en perill d’extinció; i representarà 
una forta intervenció al territori; perjudicarà a tot el sector agrari. 

-4.2 Resum de les respostes les persones interessades consultades que s’han tingut en 
compte en l’informe d’amplitud i nivell de detall de estudi d’impacte ambiental. 

El Col·lectiu Ecologista el Bosc Verd i l’Associació Mediambiental La Sínia, en dates 28 de 
febrer de 2021 i 22 de març de 2021 respectivament, sol·liciten el desistiment del projecte al 
considerar, entre d’altres: que el parc eòlic Pontons II, per la seva proximitat geogràfica, la seva 
incidència sobre el mateix territori i la seva afectació a un patrimoni natural, cultural i 
mediambiental comú hauria d’haver-se tractat com un projecte únic conjuntament amb els parc 
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eòlics “Pontons” (50 MW) i “Alt Camp” (30 MW); una manca de rigorositat científica del 
document Diagnòstic del territori i del medi ambient del Parc Eòlic Pontons II”; una afectació 
als connectors definits, entre d’altres,  en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona; per la 
proximitat dels espais Xarxa Natura 2000 i Espais d'Interès Natural (PEIN): Capçaleres del Foix 
(Codi ZEC i ZEPA ES5110022), El Montmell – Marmellar (Codi ZEC i ZEPA ES5140018) i 
Sistema Prelitoral Central (Codi ZEC i ZEPA ES5110015),d’acord amb les directrius de la 
Directiva Hàbitats i la Directiva d’Aus.; que impactes ambientals que comportarà la Línia 
d’evacuació; i la implantació del projecte comportà la industrialització de l’espai agrari i forestal 
i per tant suposarà un greu impacte paisatgístic. 

L’entitat Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC), en data 8 de 
febrer de 2012,  considera que el parc eòlic Pontons II, parc eòlic Pontons i Parc eòlic Alt Camp 
constitueixen una sola instal·lació per a l’aprofitament del vent i per tant s’hauria de tramitar 
com un sol projecte. Considera que els motius pels quals es va determinar inviable el parc eòlic 
Pontons són aplicables al present projecte. Indica que el Parc eòlic Pontons II suposarà una 
pressió sobre l’espai protegit Sistema prelitoral central així com la Capçalera del Foix i el 
Montmell-Marmellar. Tal i com es pot observar al següent mapa, el Parc eòlic Pontons II també 
afecta la Proposta d’àmbit de connectivitat de connectors biològics, ja que queda emplaçat al 
mig d’un connector biològic anomenat Sistema Prelitoral Central - Capçaleres del Foix (amb 
codi CTP082), 

Pel que fa a l’abast i contingut de l’EIA fa consideracions relatives a l’impacte sobre la 
vegetació, fauna, connectivitat ecològica, xarxa natura 2000, patrimoni cultural i  jaciments 
paleontològics, que s’hauran de desenvolupar adequadament. 

De les observacions efectuades per Unió de Pagesos, en data 1 de març de 2021,  destaquen 
aquelles relatives al model d’implantació de l’energia eòlica, en el sentit que la tramitació 
d’aquests parcs eòlics abans de disposar del marc que establirà Llei de Transició Energètica 
de Catalunya actualment en tràmit,  impossibilitarà desenvolupar els eixos estratègics que es 
plantegen en aquesta proposta de norma  i establir un model alternatiu en aquestes zones amb 
una alta densitat d’aerogeneradors. Unió de Pagesos fa consideracions sobre l’impacte 
acumulatiu del Parc eòlic Pinós amb altres projectes previstos a la zona; senyala l’impacte 
sobre els espais agraris; i fa aportacions sobre la compensació de les externalitats negatives 
dels impactes territorials i ambientals, proposant l’establiment d’un nou marc normatiu que 
estableixi de quina manera es compensaran les externalitats negatives dels impactes territorials 
i ambientals que suporten els municipis catalans afectats per la concentració de parcs eòlics 
als seus termes municipals i també l’establiment d’un cànon eòlic. 

 

—5 Consideracions sobre la viabilitat de l’emplaçament i l’amplitud i nivell de detall de 
l’estudi d’impacte ambiental  
 
a) Viabilitat ambiental 
 
D’acord amb la documentació aportada i la cartografia consultada, el Parc eòlic Pontons  no es 
troba en una zona no compatible amb la seva implantació, es a dir, no afecta a cap espais 
naturals d'especial protecció (ENPE), zones d'especial protecció de les aus (ZEPA) ni Pla 
d'espais d'interès natural (PEIN). En aquest àmbit tampoc hi trobem zones humides o espai 
interès geològic.  
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En canvia la línia elèctrica d’evacuació creua els espais de Montmell-Marmellar ES5140018 i 
Capçaleres del  Foix ES5110022 inclosos a XN2000. 
 
Pel que fa a la resta de fauna, consultades les bases de dades disponibles, destaca la 
presència fauna protegida o amenaçada: 

 Miniopterus schreibersi (ratpenat de cova) 

 Myotis bechsteinii (ratpenat de Bechstein) 

 Myotis emarginatus 

 Myotis myotis (ratpenat de musell llarg) 

 Rhinolophus euryale (ratpenat mediterrani de ferradura) 

 Rhinolophus ferrum-equinum (ratpenat de ferradura gros) 

 Rhinolophus hipposideros (ratpenat de ferradura petit) 

 Aquila chrysaetos (àguila daurada) 

 Aquila fasciata (àguila cuabarrada) 

 Accipiter gentilis (astor) 

 Athene noctua (mussol comú) 

 Buteo buteo 

 Circaetus gallicus (àguila marcenca) 

 Emberiza hortulana 

 Lanius meridionalis (botxí meridional) 

 Lullula arborea 

 Mauremys leprosa (tortuga de rierol) 

 Austropotamobius pallipes (cranc de riu autòcton) 
 
Gran part de les espècies esmentades són objectius de conservació dels espais protegits (ZEC, 
ZEPA o PEIN) existents en l’àmbit del projecte. L’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) també és 
element de conservació prioritària dels espais inclosos a les tipologies de muntanya litoral i 
interior d’acord amb les Directrius de gestió de la xarxa Natura 2000. Pel que fa al cranc de riu 
autòcton, el ratpenat de Bechstein, rat-penat de cova i ratpenat de ferradura gros són elements 
claus de les ZEC de Capçaleres del Foix i Sistema prelitoral central, d’acord amb l’Instrument 
de gestió de les ZEC de la regió biogeogràfica mediterrània. En el cas del ratpenat de Bechstein 
i el rat-penat de cova també són elements clau de les ZEC Montmell-Marmellar i Riu Gaià-
Albereda de Santes Creus. 
 
Quant al grau d’amenaça, el cranc de riu autòcton, l’àguila cuabarrada, el ratpenat de Bechstein 
i el botxí meridional estan classificades amb la categoria de “En perill d’extinció” en el Projecte 
de catàleg de la fauna salvatge amenaçada de Catalunya, mentre que el mussol comú i la major 
part de les espècies de quiròpters estan classificades com a “Vulnerables”. L’àguila cuabarrada, 
el cranc de riu autòcton i gran part dels quiròpters també estan classificades com a especies 
“Vulnerables” en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (Reial decret 139/2011). 
 
En el cas del cran de riu autòcton i l’àguila cuabarrada es produeixen afectacions directes o de 
proximitat sobre diverses zones catalogades com a àrees d’interès faunístic (AIF): 
 
Aquesta darrera  espècie es troba inclosa en l’annex I de la Directiva aus i es objecte de 
protecció essent una espècie altament vulnerable al risc de col·lisió amb els aerogeneradors i 
conductors aeris i també al risc d’electrocució en línies elèctriques. Tant els aerogeneradors 
com la línia d’evacuació afecten 3 espais vitals d’aquesta espècie, concretament l’Àguila 
cuabarrada Valldellòs, l’Àguila cuabarrada Cingle d’Ancosa i l’Àguila cuabarrada Serra de 
Ramonet – Bruell. 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Jordi Solina Angelet
08/04/2021,
Ferran Miralles Sabadell
09/04/2021

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

*0AJT81RU7YH3ZNF5460LHNEWNG1YW0J2*
0AJT81RU7YH3ZNF5460LHNEWNG1YW0J2

Data creació còpia:
13/04/2021 10:07:55

Data caducitat còpia:
13/04/2026 00:00:00

Pàgina 8 de 15

 
 

  8 
 

 
 

 
 

El cranc de riu és una espècie molt sensible a l’alteració de la qualitat de les aigües i la 
disminució dels cabals fluvials i en conseqüència, les actuacions previstes en el projecte, que 
comporten importants moviments de terra en zones de gran pendent i alteracions de la 
morfologia del relleu, poden tenir repercussions negatives sobre les poblacions de cranc 
existents en les aigües afectades per la influència del seu drenatge. Qualsevol actuació que 
comporti moviments de terres, eliminació de vegetació o el desenvolupament de processos 
erosius pot afectar greument a les poblacions de cranc de riu, encara que les zones afectades 
estiguin separades de les aigües amb presència de l’espècie o siguin conques de cursos 
d’aigua temporals. La colmatació de les zones altes de les conques per sediment pot alterar la 
qualitat de l’aigua riu avall. D’altra banda, la presència de fonts i les possibles alteracions dels 
règims d’aportació, tant de les aigües superficials com freàtiques, poden tenir afectes sobre els 
cabals aigües avall, els quals, en els cursos afectats, actualment ja són els mínims per permetre 
la conservació de l’espècie. 
 
En el cas dels aerogeneradors PII01 i PII03 es produeix una important afectació per proximitat 
sobre el torrent del Corral Nou, el qual conté poblacions de cranc i està inclòs en l’AIF del riu 
Foix. Els aerogeneradors estan situats respectivament a 160 i 275 m dels curs del torrent i 
estan separats d’aquest per un important desnivell. La zona afectada es propera al riu Foix, a 
on aboca el torrent poc després, per la qual cosa aquests aerogeneradors i altres actuacions 
que puguin afectar vessants que aboquen al Foix es consideren incompatibles. 
 
En la zona del parc hi ha una important presència d’espècies de rapinyaires i quiròpters, les 
quals són particularment sensibles a les instal·lacions eòliques per riscos de col·lisió amb les 
aspes o patir barotruames. Així mateix, també existeixen riscos de col·lisió amb la LAT o es 
poden produir repercussions sobre espècies de presència local per l’ocupació i pèrdua 
d’hàbitat. Cal tenir en compte que entre les espècies afectades per les instal·lacions, tant 
d’avifauna com de quiròpters, n’hi ha diverses d’amenaçades i en aquest sentit destaca 
especialment el ratpenat de Bechstein, que està classificat “En perill d’extinció” i té una 
presència que es redueix a molt poques localitats a Catalunya. 
 
En quan a la flora no es produeixen afectacions sobre zones catalogades per la presència 
d’espècies amenaçades, tanmateix alguns trams de la LAT creuen zones amb presència de 
margalló (Chamaerops humilis), espècie protegida per l’Ordre de 5 de novembre de 1984 
 
Pel que fa a l’afectació d’hàbitats naturals, el projecte afectarà a zones amb Hàbitats d’Interès 
Comunitari: 
 

 5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) Prioritari 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars  

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) Prioritari 

 9540 Pinedes mediterrànies  
 
Quan a la connectivitat  el projecte te una ocupació important de la peça del sòl de protecció 
especial del Pla Territorial Metropolità de Barcelona de Mas de Pontons. Aquest sòl forma part 
de l’eix connectiu del Sistema Prelitoral identificat en el Pla i reforça la connexió entre els espais 
de Capçaleres del Foix i Sistema prelitoral central. Així doncs atès que el projecte queda 
emplaçat al mig d’un connector biològic anomenat Sistema Prelitoral Central - Capçaleres del 
Foix (amb codi CTP082) comportarà una barrera que compromet la funció d’aquest connector. 
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L’afectació concorre amb l’ocupació de diverses superfícies d’hàbitats d’interès o de poca 
presència a la zona, destacant els alzinars i les pinedes de pinassa existents a l’obaga dels 
Carbons. Els primers són del grup són del grup dels alzinars muntanyencs i són molt rars en 
aquesta zona de Catalunya. Pel que fa a les pinedes de pinassa es tracta d’un hàbitat d’interès 
comunitari prioritari i també tenen poca presencia a la zona. 
 
No es preveu afectació als  principals cursos fluvials  de la zona i a l’àmbit del projecte no hi ha 
cap aqüífer protegit. 
 
L’àmbit on es projecta el parc eòlic Pontons II  confronta amb el Parc eòlic Pontons  del mateix 
promotor , situats a menys d’1 km d’aquest, i això fa preveure una acumulació significativa de 
projectes. Per això, seria necessari fer un estudi del potencial impacte acumulatiu.  
 
En matèria de prevenció d’incendis forestals, cal dir que els municipi 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, modificat pel Decret 206/2005, de 27 
de setembre, i l’àmbit del projecte està inclòs en el perímetre de protecció prioritària de 
Montmell – Pontons - Mediona. 
 
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, 
i la seva modificació per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic 
 
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 parc 
eòlic es troba situat en una zona E2, de protecció alta mentre que la línia d’evacuació creua 
zones E1, de protecció molt 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, 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 i E1. 
 
 
b) Viabilitat agrària 
 
Vistos els condicionants agrològics dels terrenys, així com les característiques de 
l’avantprojecte, la viabilitat de l’emplaçament  queda  condicionada al compliment de les 
següents consideracions, a aplicar en les fases posteriors de la tramitació: 
 

 Caldrà que en el marc de la tramitació del projecte, aquest inclogui d’acord amb la Llei 
3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, una anàlisi d’afectacions agràries, la qual haurà 
de ser valorada pel departament competent en matèria agrària i de desenvolupament rural. 
El contingut de l'anàlisi d'afectacions agràries haurà d’ajustar-se a l’exposat en l’article 11 i 
tenir en compte els factors referenciats en l’article 6.4 de la mateixa Llei. El contingut de 
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l’informe de l'anàlisi d'afectacions agràries serà vinculant pel promotor del document objecte 
d'aquest, en els termes que estableixi l'informe mateix. 

 Caldrà identificar les explotacions ramaderes implantades a l’àrea d’actuació receptores de 
possibles afeccions.  

 S’hauran d’analitzar les possibles alternatives, justificar les solucions proposades i precisar 
les mesures compensatòries si són necessàries, per tal de minimitzar les possibles 
afectacions.  

 Caldrà també tenir en consideració les possibles afectacions al domini públic, ja siguin 
camins ramaders o forest de titularitat pública. 

 Si cal travessar camps de conreu amb rases, la seva profunditat serà suficient per garantir 
la continuïtat dels usos agraris de la finca. 

 En el cas d’haver d’ocupar parcel·les, caldrà evitar possibles segregacions de terreny i 
canvis d’usos del sòl.   

 
En matèria de prevenció d’incendis forestals, cal dir que els municipi afectats de l’Anoia 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, modificat pel Decret 206/2005, de 27 
de setembre, i l’àmbit del projecte està inclòs en els perímetres de protecció prioritària de Jorba- 
Rubió i Rajadell. 
 
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.   
 
 
c) Viabilitat urbanística, territorial i del paisatge 
 
Valoració territorial. 
 
Pel que fa a l’adequació al planejament territorial, l’actuació proposada en el terme municipal 
de Pontons es troba emplaçada en sòl de protecció especial segons el Pla Director Territorial 
de l’Alt Penedès i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona.  
 
Des del punt de vista territorial, es valora que el parc eòlic i la corresponent  línia d’evacuació 
de l’energia generada és susceptible de ser tramitada, sempre que es compleixin les condicions 
següents: 
  
1) Caldrà que s’incorpori al projecte un estudi d’impacte i integració paisatgística que contingui 
un capítol d’anàlisi dels efectes de la inserció de les instal·lacions en l’entorn territorial i demostri 
la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial dels 
àmbits afectats. 
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2) Cal que l’anàlisi i valoració de la inserció de les infraestructures en l’entorn territorial demostri 
que la seva implantació no afecta de forma substancial els valors de la zona, considerant les 
diferents variables establertes en el plantejament territorial d’aplicació. 
  
3) D’acord amb els criteris especificats a l’article 7 del Decret Llei 16/2019, i amb vista a 
minimitzar l'impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, cal 
buscar la màxima proximitat de la instal·lació a la xarxa elèctrica i evitar que afecti espais de 
valor natural elevat, essent recomanable, o bé el soterrament de la línia elèctrica, si aquest fos 
possible, o bé la connexió a alguna línia elèctrica propera ja existent. 
 
Valoració urbanística. 
  
Pel que fa als aspectes de caràcter urbanístic, la proposta pot considerar-se ajustada al supòsit 
d’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, a què es refereixen els 
articles 48 bis i 34.5 bis.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme actualment vigent. 
  
Pel que fa al compliment de les determinacions del planejament urbanístic municipal, cal fer la 
valoració següent: 
  
- Pontons 
  
D’acord amb l’assenyalat anteriorment, la totalitat dels terrenys afectats pel projecte en el terme 
municipal de Pontons estan classificats com a sòl no urbanitzable, amb les qualificacions de 
zona lliure permanent, clau 10, zona de protecció forestal, clau 12, i zona dels “Pontonets” 
subjecta a pla especial, clau 14. 
  
D’acord amb la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de Pontons, anteriorment 
esmentada, l’article 181.1 de la Normativa estableix que “les intervencions en el sòl no 
urbanitzable hauran d’assegurar el respecte a les condicions naturals i paisatgístiques de 
l’entorn en què s’emplacen, amb les condicions específiques que es senyalen en aquestes 
Normes per a cada tipus de sòl i ús”. 
  
D’altra banda, l’article 187 estableix com a usos admissibles en el sòl no urbanitzable, entre 
altres, el de producció d’energia a partir de fonts renovables i les xarxes de subministrament 
d’energia elèctrica. 
  
Pel que fa a la zona lliure permanent, clau 10, l’article 202 estableix com a usos permesos, 
entre altres, els “vinculats a la declaració d’utilitat pública i d’interès social, d’acord amb els art. 
127 i 128 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol i 44 del Reglament de Gestió Urbanística”. 
  
Pel que fa a la subzona de protecció forestal amb hàbitats de conservació prioritària, clau 12a, 
l’article 206.3 estableix l’objectiu següent:  “garantir el manteniment (i la millora), en un estat de 
conservació favorable, d’una mostra suficient de l’hàbitat pinedes submediterrànies de 
pinassa”.  D’altra banda, l’article 207 estableix com usos principals en aquesta subzona el 
forestal, el cinegètic i el piscícola, i com a usos compatibles, les instal·lacions i les obres 
necessàries per a serveis tècnics d’interès públic, quan aquests s’hagin d’ubicar 
necessàriament en aquest sòl. 
  
Pel que fa a la subzona de protecció forestal amb espais de valor natural d’interès 
supramunicipal, clau 12b, l’article 206.3 estableix l’objectiu següent:  “garantir el manteniment, 
en un estat de conservació favorable dels hàbitats i de les espècies d’interès comunitari, per tal 
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d’assegurar-ne la conservació dins el territori de forma compatible amb el manteniment de 
l’activitat humana que es desenvolupa o es pot desenvolupar en aquest espai”.  D’altra banda, 
l’article 207 estableix com a usos principals en aquesta subzona el forestal, el cinegètic, el 
piscícola i el ramader, i com a usos compatibles, entre altres, les instal·lacions i les obres 
necessàries per a serveis tècnics d’interès públic, quan aquests s’hagin d’ubicar 
necessàriament en aquest sòl. 
  
Pel que fa a la subzona de protecció forestal, clau 12c, l’article 206.3 estableix l’objectiu 
següent:  “garantir la preservació dels valors dels terrenys forestals, sens perjudici del seu 
aprofitament, de manera que es garanteixi la reposició dels recursos naturals renovables i la 
conservació dinàmica del medi forestal”.  D’altra banda, l’article 207 estableix com a usos 
principals en aquesta subzona el forestal, el cinegètic, el piscícola i el ramader, i com a usos 
compatibles, entre altres, les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics 
d’interès públic.  Així mateix, s’hi estableix que “en els corresponents projectes per a la 
implantació de parcs eòlics i la línia d’evacuació d’energia per a la seva explotació, caldrà 
analitzar la possible afectació sobre les diferents espècies d’aus rapinyaires i quiròpters 
protegits identificats i el paper de l’àmbit de la ZDP com a connector ecològic entre els diferents 
espais inclosos al PEIN i la Xarxa Natura 2.000”. 
  
Pel que fa a la zona dels “Pontonets” subjecta a pla especial, clau 14, l’article 212 el defineix 
com el “paratge que, segons l’antic Pla General de Pontons correspondria a la qualificació de 
camp urbanitzable”.  D’altra banda, el Pla especial dels “Pontonets” defineix uns àmbits aptes 
per a l’edificació, en els quals únicament s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar i el usos 
complementaris d’aquest. 
  
Pel que fa als aspectes de caràcter urbanístic en el terme municipal de Pontons, escau valorar 
que, si bé el parc eòlic i la línia elèctrica d’evacuació són susceptibles de ser tramitades, caldria 
evitar l’afectació de la zona dels Pontonets, optar pel soterrament de la instal·lació on això sigui 
possible i, en qualsevol cas, caldria acreditar que la línia no pot afectar els valors propis del sòl 
on se situa, que no és possible una ubicació alternativa en sòls no urbanitzables amb un menor 
nivell de protecció i que no és possible reduir substancialment el recorregut de la xarxa elèctrica 
d’evacuació. 
  
Valoració paisatgística 
  
Cal destacar que la implantació del parc eòlic generarà un inqüestionable impacte paisatgístic 
sobre l’entorn immediat, tant pel que fa als elements del parc eòlic, com per al traçat de la línia 
d’evacuació proposada. 
  
En aquest sentit, cal assenyalar que no s’ha aportat un estudi d’impacte i integració 
paisatgística de la proposta i, en conseqüència, no es poden valorar les mesures correctores 
que eventualment s’hagin previst.  En fases posteriors del procediment, caldrà aportar aquest 
document, d’acord amb l’establert en l’article 48.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
  
Des d’un punt de vista paisatgístic, la solució òptima consistiria a establir uns recorreguts de 
les línies elèctriques prou curts i prou adequats per permetre’n el soterrament o, 
alternativament, per permetre la utilització de les instal·lacions ja existents.  En aquest sentit 
s’entén imprescindible aproximar els centres de producció d’energia als punts de connexió a la 
xarxa i als punts de consum. 
  
En qualsevol cas, l’estudi d’impacte i integració paisatgística haurà de valorar la integració del 
parc eòlic i de la línia d’evacuació en el seu entorn, posant especial atenció en les opcions de 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Jordi Solina Angelet
08/04/2021,
Ferran Miralles Sabadell
09/04/2021

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

*0AJT81RU7YH3ZNF5460LHNEWNG1YW0J2*
0AJT81RU7YH3ZNF5460LHNEWNG1YW0J2

Data creació còpia:
13/04/2021 10:07:55

Data caducitat còpia:
13/04/2026 00:00:00

Pàgina 13 de 15

 
 

  13 
 

 
 

 
 

connexió amb alguna de les línies elèctriques que travessen aquesta part del territori o bé en 
la previsió d’una solució paral·lela a qualsevol de les xarxes existents, de manera que els nous 
traçats elèctrics no introdueixin noves franges de servitud sobre el territori. 
  
D’altra banda, cal assenyalar que l’acumulació de parcs eòlics i de plantes solars pot suposar 
una modificació important del paisatge, així com la pèrdua o una important degradació dels 
seus elements identitaris. 
  
Per tal d’avaluar el possible impacte acumulatiu de parcs eòlics i plantes solars en aquesta part 
del territori, així com de les corresponents instal·lacions d’evacuació, caldrà reflectir en els 
plànols les instal·lacions existents i proposades que es troben a tràmit i estudiar conjuntament 
les malles resultants de transport d’energia. 
 
 
d) Viabilitat energètica 
 
El parc eòlic Pontons II  (19,7MW)  confronta amb el Parc eòlic Pontons  (49,5MW) del mateix 
promotor.  
 
Pel que fa al recurs eòlic, consultades les bases de dades disponibles, a 120 m d’alçada es 
desprèn que en l’àmbit dels aerogeneradors la velocitat mitjana de vent es de  7-8 m/s del 
període 1996 al 2015. 
 
Pel que fa  a seguretat industrial en l’àmbit del projecte no hi ha cap establiment afectat per la 
Legislació vigent d’Accidents Greus. 
 
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. 
 
 
e) Viabilitat patrimoni cultural 
 
Segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, no existeix cap jaciment arqueològic/paleontològic ni cap 
element arquitectònic conegut dins de l’àrea d’implantació del parc,  però cal destacar la 
proximitat del jaciment arqueològic Font dels Ígols (id 7739) a la subestació Pontons i al camí 
entre aquesta i els aerogeneradors PII01 i PII02 pels quals discorrerà la rasa d’evacuació 
soterrada.   
 
A més a més dels elements inventariats, cal precisar que els inventaris no són exhaustius i que 
només contenen els elements patrimonials dels quals es tenen notícies documentals o 
evidències físiques i per aquests motius, atenent les característiques orogràfiques de l’àrea 
d’implantació, així com la seva extensió, els terrenys objecte de l’activitat poden ser 
susceptibles d’albergar jaciments arqueològics no coneguts, així com altres béns culturals com 
per exemple, elements del patrimoni etnològic, motius pels quals  s’haurà de dur a terme un Estudi 

d’afecció del patrimoni cultural arqueològic, paleontològic i arquitectònic amb les següents 
mesures: 
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 Buidatge de tota la informació de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 
de Catalunya així com el patrimoni cultural incorporat als Catàlegs de bens protegits 
inclosos en les diverses figures de planejament dels municipis afectats i de la bibliografia 
específica dels bens afectats. 
  

 Realització d’una intervenció arqueològica preventiva, consistent en una prospecció 
superficial de tota la zona afectada pel projecte incloent el traçat de la rasa. Aquesta 
prospecció arqueològica s’ha de dur a terme amb la corresponent autorització de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993 de 30 de 
setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic i el document final d’aquests treballs, signat 
per un arqueòleg professional, ha d’incloure els paràmetres mínims establerts en el 
Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
per a les memòries en actuacions arqueològiques, així com la documentació 
planimètrica que superposi el projecte i les afectacions al patrimoni i una documentació 
fotogràfica de qualitat que evidenciï els elements patrimonials documentats. 

 Finalment, en funció dels resultats de dit estudi, s’hauran de proposar mesures 
preventives i/o correctores en relació al patrimoni cultural.  
  

En el cas del jaciment Font dels Ígols (id 7739), els resultats de la prospecció arqueològica 
ajudaran a definir la necessitat o no de dur a terme ulteriors intervencions arqueològiques a 
l’àmbit de la SET o del camí, com ara l’execució de rases arqueològiques de forma prèvia a 
l’aprovació definitiva de l’emplaçament, a fi de comprovar l’existència o no de restes al subsol, 
delimitar-les en cas de resultats positius i avaluar, en funció de les característiques, situació i 
conservació de les mateixes, la compatibilitat del projecte actual amb el seu tractament adequat 
com a bé patrimonial protegit o la necessitat de modificar-lo en aquest àmbit per preservar-les.  
 
Pel que respecta als elements de pedra seca es troben dins de l’àmbit afectat, recordem que 
tot i que no gaudeixin d'una protecció específica, el mes de novembre de 2018 l'art de la pedra 
seca va ser inclòs a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i 
per tant s'identificarà la seva presència durant la prospecció i s'evitarà la seva afecció.  
 
 
—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 
Emetre informe desfavorable sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte Parc eòlic 
Pontons atès que existeixen elements determinants que, ja d'inici, es consideren insalvables 
per l’afectació a l’àliga cuabarrada, espècie protegida de la fauna salvatge autòctona i als 
connectors ecològics.   
 
D’acord amb l’article 11.9 l’acord de no viabilitat de la Ponència en el tràmit de la consulta prèvia 
té la consideració de circumstància impeditiva de construcció de la instal·lació no imputable a 
la persona promotora als efectes d'excepció d'execució de la garantia econòmica per tramitar 
la sol·licitud d'accés a la xarxa de transport o distribució, sens perjudici de la resta de causes 
d'excepció d'execució de la garantia que prevegi la normativa bàsica estatal. 
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Segon 
No emetre el pronunciament sol·licitat sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte 
ambiental del projecte atesa la inviabilitat de l’emplaçament del projecte. 
 
Tercer 
Notificar aquest Acord al sol·licitant, l’empresa Eolica la Conca 3 S.L, i als Ajuntaments 
afectats”. 
 
I, perquè consti, i als efectes adients, signo electrònicament aquest certificat amb el vistiplau 
del president de la Ponència d’Energies Renovables.  

 
 
 
El Secretari  
      
 
 
 
 
Jordi Solina i Angelet      Vist i plau 
Signat electrònicament      El President    

 
 
 
 
 
 

        Ferran Miralles i Sabadell 
        Signat electrònicament 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recurs de reposició contra l'Acord adoptat en sessió de 18 de gener de 2021: Projecte Parc 

Eòlic Pontons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recurs de reposició contra l'Acord adoptat en sessió de 18 de gener de 

2021: Projecte Parc Eòlic Pontons 

 

 

                 A LA PONÈNCIA D’ENERGIES RENOVABLES 

 

 

En Jordi Moliner Mariano, amb DNI 39.882.017V, actuant en nom i 
representació de la societat EOLICA LA CONCA 3, SL, amb NIF B-55770127, tal 
i com s’acredita per mitjà de l’escriptura número 289 signada davant del notari 
José Vicente Torres Montero de Reus i inscrita en el Registre Mercantil de 

Tarragona en el tom 3185, foli 97, fulla T-55322, amb domicili al carrer C/ Camí 
de Valls, 81-87, 63, 43204 de Reus i correu electrònic a efectes de notificacions 
jmoliner@igewind.com, EXPOSO:  

 
Primer. - 
 
Que en data 29 d’octubre de 2020, en compliment del que es preveu en l'article 
onzè del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables (d'ara endavant, 
Decret llei 16/2019) aquesta part va formular consulta prèvia a la Ponència 
d'energies renovables (d'ara endavant, la Ponència) sobre la viabilitat de 
l'emplaçament del projecte “Parc eòlic Pontons” i pronunciament sobre 
l'amplitud i el nivell de detall de l'Estudi d'Impacte ambiental del futur projecte.  
 
Segon. -    
 
Que recentment aquesta part ha rebut notificació de l’Acord adoptat per la 
Ponència en sessió realitzada el 18 de gener de 2021 per mitjà del qual s’acorda:  

 
“Primer 
Emetre informe desfavorable sobre la viabilitat de l’emplaçament del 
projecte Parc eòlic Pontons atès que existeixen elements determinants 
que, ja d'inici, es consideren insalvables per l’afectació a l’àliga 
cuabarrada, espècie protegida de la fauna salvatge autòctona. 
 
D’acord amb l’article 11.9 l’acord de no viabilitat de la Ponència en el 
tràmit de la consulta prèvia té la consideració de circumstància impeditiva 
de construcció de la instal·lació no imputable a la persona promotora als 
efectes d'excepció d'execució de la garantia econòmica per tramitar la 
sol·licitud d'accés a la xarxa de transport o distribució, sens perjudici de 
la resta de causes d'excepció d'execució de la garantia que prevegi la 
normativa bàsica estatal. 
 
Segon 
No emetre el pronunciament sol·licitat sobre l’amplitud i el nivell de detall 
de l’estudi d’impacte ambiental del projecte atesa la inviabilitat de 
l’emplaçament del projecte. 
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Tercer 
Notificar aquest Acord al sol·licitant, l’empresa Eòlica Conca, SL, i als 
Ajuntaments afectats”. 

 
Tercer. -    
 
Que no estant conforme amb el referit Acord, aquesta part interposa contra 
aquest, dintre del termini i en la forma escaient, RECURS DE REPOSICIÓ que 
fonamenta en les següents 
 
 

AL·LEGACIONS 
 
 
PRIMERA. -  OBJECTE I CONTINGUT DEL PRESENT RECURS DE 

REPOSICIÓ.  
 
En els termes transcrits més amunt, l'Acord recorregut, en la seva part 
resolutiva fonamenta el caràcter desfavorable de l'informe emès, bàsicament, en 
la suposada afectació del projecte de parc eòlic que ens ocupa a l’àliga 
cuabarrada, espècie protegida de la fauna salvatge autòctona. 
 
En el present recurs de reposició es rebatrà l'anterior afirmació, la qual dit amb 
tot respecte, es realitza d’una manera totalment mancada de motivació i en base 
a uns Criteris que tampoc són ajustats a Dret. Tot en els termes que 
seguidament passem a exposar.   
 
 
SEGONA. -  NUL·LITAT DE PLE DRET DE L'ACORD DE LA 

PONÈNCIA. 
  
 MANCA DE MOTIVACIÓ I EVIDÈNCIES QUE 

L'EMPLAÇAMENT DEL PARC EÒLIC QUE ENS OCUPA 
AFECTI L’ÀLIGA CUABARRADA. 

  
 EL PROJECTE QUE ENS OCUPA HA DE SER DECLARAT 

VIABLE.  
 
 SUBSIDIÀRIAMENT, PROCEDÈNCIA DE DECLARAR EL 

PROJECTE QUE ENS OCUPA VIABLE EN RELACIÓ A DOS 
AEROGENERADORS I CONDICIONAT A EFECTUAR UN 
SEGUIMENT DE L’ÀLIGA CUABARRADA, EN RELACIÓ 
AMB LA RESTA DELS AEROGENERADORS.  

 
Tal com hem assenyalat, la raó que esgrimeix la Ponència per a fonamentar el 
caràcter desfavorable de l'informe emès és el següent:  

 
“Emetre informe desfavorable sobre la viabilitat de l’emplaçament del 
projecte Parc eòlic Pontons atès que existeixen elements determinants 
que, ja d'inici, es consideren insalvables per l’afectació a l’àliga 
cuabarrada, espècie protegida de la fauna salvatge autòctona.” 

 



Ara bé, dit amb tot respecte, a la vista del propi contingut de l'Acord emès es 
constata la falta de motivació i conformitat a Dret de tal afirmació, tot això en 
els termes que passem a exposar. 
 

En els termes exposats, la suposada “afectació insalvable” a l’àguila cuabarrada 
es considera com a determinant de la inviabilitat del projecte. És per això que 
un esperaria que tal qüestió rebés en l'Acord de la Ponència un tractament 
especialment motivat i informat en ares a justificar tal afirmació, màxim quan 
com després veurem, la pròpia Administració autonòmica havia reconegut 
expressament la viabilitat ambiental de la zona en la qual s'emplaça el projecte 
de parc eòlic que ens ocupa.  

Doncs bé, el cert i veritat, tal com seguidament acreditarem l'Acord de la 
Ponència vulnera frontalment el principi de no arbitrarietat de les 
Administracions Públiques, a més de resultar immotivat.  

En efecte, si acudim al text del propi Acord constatarem com s’hi afirma el 
següent:  

“D’acord amb la documentació aportada i la cartografia consultada, el 
Parc eòlic Pontons no es troba en una zona no compatible amb la seva 
implantació, es a dir, no afecta a cap espais naturals d'especial protecció 
(ENPE), zones d'especial protecció de les aus (ZEPA) ni Pla d'espais 
d'interès natural (PEIN). En aquest àmbit tampoc hi trobem zones 
humides o espai interès geològic. 
 
En canvia la línia elèctrica d’evacuació creua els espais de Montmell-
Marmellar ES5140018 i Capçaleres del Foix ES5110022 inclosos a 
XN2000. 
 
L’àmbit afecta directament a una àrea d’interès faunístic i florístic (AIFF), 
concretament per a l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata). Aquesta espècie 
es troba inclosa en l’annex I de la Directiva aus i es objecte de protecció 
essent una espècie altament vulnerable al risc de col·lisió amb els 
aerogeneradors i conductors aeris i també al risc d’electrocució en línies 
elèctriques. 
 
D’acord amb la informació disponible 7 dels 9 aerogeneradors previstos 
eren dins kernel 95%,i els altres 2 dins el k99%. D’acord amb els criteris 
per compatibilitzar les energies renovables amb la conservació de l’àliga 
cuabarrada i de l’àliga daurada, elaborats pel Servei de Fauna i Flora de 
la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural son 
incompatibles tots els aerogeneradors que quedin dins del kernel 95% que 
estan a menys de 6 km del sector de cria, mentre que els que es troben 
dins del k99 % (que és el que defineix l’espai vital), seria compatible amb 
mesures compensatòries. 

 
I aquesta és absolutament tota la informació i raonament que respecte de 
l’aspecte que detona la inviabilitat del projecte, trobem en l’Acord que ens ocupa.  
 
És palès i evident que el mateix adoleix d’una clara arbitrarietat, a més 
d’incórrer en una evident manca de motivació. I és que, per una banda, s’empara 
en una “informació disponible” que no es reflecteix en l’Acord ni en els informes 
que l’acompanyen, situant a aquesta part en una clara i evident posició 



d’indefensió. Més encara quan, aquesta part ha demanat a aquesta 
Administració, a través d’un escrit emparat en els drets que li atorga la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern  i de conformitat amb el previst a l’article 53.1.a) de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant, LPAC) tenir accés a aquestes dades i, a data d’avui, 
no han estat en cap cas facilitada.  
 
Sabut és que tot acte administratiu ha de ser motivat, tot per imposició de la 
normativa de procediment administratiu comú, en concret, de l’article 35 de la 
LPAC, de mode i manera que en constitueix un requisit per a la seva validesa 
l’expressió dels motius o raons que han portat l’òrgan competent a adoptar 
l’Acord en qüestió.  
 
Doncs bé, si acudim a l’Acord que aquí ens ocupa és evident la seva manca de 
motivació, doncs no reflexa la “informació disponible” que comporta la decisió 

de considerar inviable el projecte que ens ocupa, de mode i manera que es 
conculca el nostre dret a la defensa i el control jurisdiccional de la decisió presa, 
tal i com en reiterades ocasions ha reconegut el Tribunal Suprem, en d’entre 
altes, la Sentència de data 2 de novembre de 1999 en la que s’afirma que la 
motivació dels actes administratius "no es un mero requisito formal, sino que 
desde el punto de vista interno asegura la formación de la voluntad de la 
Administración, constituye una garantía para el administrado y facilita el control 
jurisdiccional por parte de la Administración, […], pues se conocen por el 
interesado las razones de la decisión y permiten, frente a ella, operar mediante 
los recursos procedentes." 
 
Per tant, doncs, no és pot més que titllar d’arbitrària i immotivada l’afirmació 
que 7 dels 9 aerogeneradors són dins el Kernel 95% i els altres 2 dins el kernel 
99% perquè no es facilita la informació a la que es fa referència.  
 
I és que aquesta part sospita que aquesta opacitat pot ser deguda a que les 
dades de les que disposa aquesta Administració poden haver-se quedat 
totalment obsoletes, el que provocaria que no es disposés de dades actualitzades 
sobre les que basar una avaluació acurada. Tot tenint en compte la situació de 
paralització que ha viscut el sector en aquesta darrera dècada i per tant, la 
inexistència de seguiments d’avifauna que reflecteixin dades sobre la realitat 
actual de l’espècie que ens ocupa.  
 
Però per si això no fos suficient ja de per si per justificar la manca d’adequació 
a Dret de l’Acord que en ocupa, hi hem d’afegir el fet que tampoc es pot 
admetre que la decisió adoptada es fonamenti en els “Criteris per 

compatibilitzar les energies renovables amb la conservació de l’àlgia 
cuabarrada i de l’àliga cuabarrada” elaborats pel Servei de Fauna i Flora de 
la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, conforme als quals, 

sempre segons l’Acord recorregut “són incompatibles tots els aerogeneradors que 
quedin dins del Kernel 95% que estan a menys de 6 km del sector de cria, mentre 
que els que es troben dins el K99% (que és el que defineix l’espai) seria compatible 
amb mesures compensatòries”.  
 

I és que com seguidament significarem, l’aplicació d’aquests criteris no és ni 
jurídicament ni tècnicament admissible.  



En la introducció que serveix d’exposició de motius dels Criteris s’afirma que: 
 

“Les dades obtingudes mitjançant radioseguiment d’àligues cuabarrades 
properes a parcs eòlics demostren que aquests generen un efecte de buit 
en l’ús del seu territori (en altres espècies de rapinyaires també generen 
molts accidents per col·lisió, incidents fins ara excepcionals en aquesta 
espècie. D’acord amb aquestes estudis l’àrea abastada per la instal·lació 
a més d’un buffer al seu entorn, comporta la pèrdua de territori (a 1000 m 
ja es detecta, és notori a 500 m i totalment confirmat a 250 m), cosa que 
pot implicar l’abandonament del mateix (s’abandonen tots els nius a 
menys de 1000 m) o la pèrdua de parts importants i necessàries de l’espai 
vital. A aquest impacte cal sumar-hi els dels accessos i de les línies 
d’evacuació elèctrica, que com és sabut són la causa principal de mortalitat 
de l’espècie per electrocució i col·lisió.” 

 
Doncs bé, de nou desconeixem els estudis i les dades en que es basa aquesta 

exposició de motius dels Criteris i per tant, els hem de titllar d’immotivats i 
d’inaplicables, a més de contenir afirmacions que no estan en cap cas 
contrastades com que els parcs eòlics generen un efecte buit en l’ús del seu 
territori per part de les àligues i que generen accidents significatius per col·lisió. 
Com s’indica en els Criteris, aquests incidents eren fins ara excepcionals i ho 
segueixen essent. I és que l’experiència d’anys acredita, sense lloc a dubtes, que 
tant les àligues cuabarrades com les daurades conviuen pacíficament amb els 
parcs eòlics, sens que s’hagi produït mai l’abandonament d’un territori, per part 
de les àligues, per la instal·lació d’un parc eòlic. 
 

A més, hi ha d’altres motius que comporten la impossibilitat d’aplicar els 
Criteris de referència. I és que els mateixos són absolutament contraris a 
l’article 7.1 a) del Decret-llei 16/2019. 

Efectivament, a l’apartat a) dels Criteris s’estipula que els parcs eòlics són 
incompatibles als sectors de cria. Doncs bé, aquesta incompatibilitat no té cap 
mena de fonament legal ni tècnic i, per tant, no és només està palesament 
mancada de motivació, sinó que és arbitrària i contrària al que preveu l’article 
7.1 a) del Decret-llei 16/2019, atès que en els sectors de cria l’afectació dels 
parcs eòlics sobre l’entorn d’influència, el patrimoni natural i la biodiversitat no 
és pas significativa. 
 
El mateix cal dir de l’apartat b) dels Criteris d’avaluació, segons el qual els parcs 
eòlics són incompatibles als espais naturals protegits, a les àrees crítiques i a 
les àrees de dispersió juvenil; i a la resta de l’espai vital (fora de l’àrea crítica 
només són compatibles si no causen efecte barrera entre àrees crítiques i si 
s’apliquen mesures compensatòries per al superfície perduda (buffer de 1.000 
m a l’entorn dels aerogeneradors) dins de l’àrea crítica. Aquestes previsions són 

igualment immotivades, arbitràries i palesament contràries a l l’article 7.1 a) del 
Decret-llei 16/2019. 
 
Amb caràcter més general, aquestes arbitràries previsions del Criteris són 
palesament contràries al que preveu l’article 19.1 c) de al Llei 16/2017 del canvi 
climàtic, en la redacció donada pel Decret-llei 16/2019, que imposa al Govern 
de la Generalitat el deure de. 
 



“Promoure les mesures necessàries en l’àmbit de les energies renovables 
perquè el consum elèctric a Catalunya provingui -en un 50% l’any 2030 i 
un 100% l’any 2050- d’aquestes energies renovables, prioritzant la 
proximitat de la producció elèctrica d’origen renovable als centres de 
consum.”  
 

En definitiva, aquests Criteris d’avaluació són nuls per infringir, de nou,  l’article 
35.1 a) de la LPAC que exigeix que els actes i les disposicions administratives 
que limitin drets subjectius i interessos legítims han de ser degudament 
motivats. Nul·litat que es trasllada, evidentment a l’Acord recorregut.  
 
Per si això no fos suficient, els referits Criteris s’han aprovat sense seguir el 
procediment legalment establert. En efecte, els Criteris van ser objecte de 
coneixement per aquesta part i per qualsevol altre interessat per la seva aparició 
a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat. No hi ha, per tant, 
antecedents del procediment seguit per la seva aprovació per part de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. En tot cas, és clar que els 
criteris s’han aprovat sense el preceptiu tràmit d’audiència dels interessats, que 
regula l’article 82 de la LPCA, audiència que no s’ha substituït tampoc per la 
informació pública que preveu l’article 83 de la mateixa Llei. D’altra banda, com 
a disposició reglamentària de desplegament d’una norma amb rang de llei el 
Decret-llei 16/2019, els Criteris que s’impugnen no han estat objecte del 
preceptiu Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, tal i com preveu el 
mateix articles 82.1 de la LPCA, en relació a l’article 8.2 b) de la Llei 5/2005, de 
2 de maig, reguladora de l’esmentada Comissió. 
 
En definitiva, a més dels vicis de nul·litat anteriorment al·legats els Criteris 
incorren en nul·litat de ple dret per incursió en la causa de nul·litat absoluta de 
l’article 47.1 e) de la LPAC, per haver-se aprovat prescindint, totalment i 
absoluta, del procediment legalment establert. 
 
Per tant, doncs, és fa més que evident que l’Acord recorregut és nul de ple dret, 
tant per incórrer en una evident arbitrarietat vetada per l’ordenament jurídic 
com per la seva total manca de motivació, amés de per basar-se, al seu torn, en 
uns Criteris sobre els que recauen diverses causes de nul·litat de ple Dret. El 
que ha de comportar que, en estimació del present recurs de reposició, es declari 
la viabilitat del projecte que ens ocupa, sens perjudici del que pugui resultar en 
la fase autoritzatòria posterior.  

 

Subsidiàriament, pel negat e hipotètic supòsit que aquesta Administració no 
admetés aquesta petició principal, aquesta part considera que en atenció a tot 
l’exposat, l’Acord recorregut hauria de ser substituït per un altre que informés 
favorablement els dos aerogeneradors que es considera que estan situats al 
Kernel 99% i la resta també haurien de rebre informe favorable condicionat a 
efectuar un seguiment de l’àliga cuabarrada present a la zona.  

I és que, en el negat e hipotètic supòsit que els Criteris de referència es 
poguessin aplicar legalment, consultats els nostres assessors ambientals, 
Claudi Racionero per part d’ECAFIR i el tècnic qui faria el seguiment de la 
parella d’àligues cuabarrades, Rafel Bosch, entenen que del que es desprèn de 
l’informe del Servei de Gestió de Fauna que cita l’Acord de la Ponència és que el 
parc es troba relativament separat del sector de cria de la parella de Marmellar 



citada per l’informe (a més de 5 km segons el sector de cria conegut) i que els 
aerogeneradors es troben en el límit dels kernels 95 %, que d’acord amb els 
criteris per compatibilitzar les energies renovables amb la conservació de l’àliga 
cuabarrada i de l’àliga daurada, elaborats pel Servei de Fauna i Flora de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural son incompatibles tots 
els aerogeneradors que quedin dins del kernel 95% que estan a menys de 6 km 
del sector de cria, mentre que els que es troben entre el k95 % i k99 % (el k99% 
és el que defineix l’espai vital), seria compatible amb mesures compensatòries. 
En aquestes condicions de situació dels aerogeneradors del parc al límit de 
l’àrea de distribució d’aquesta parella de cuabarrades, i també al límit de la 
compatibilitat segons els criteris esmentats,  i que aquests territoris poden 
canviar amb el temps, inclús ser modificables amb mesures compensatòries, és 
per això que es sol·licita tota la informació disponible d’aquest radioseguiment, 
conèixer amb exactitud la data d’aquest i en el seu cas poder contrastar la 
informació inclús amb un altre radioseguiment més actual. 

 
 
TERCERA. -  AD CAUTELAM, PETICIÓ DE SUSPENSIÓ DE 

L’EXECUTIVITAT DE L’ACORD IMPUGNAT.  
 
Aquesta part considera que el caràcter desfavorable de l’informe contingut en 
l’Acord impugnat no impedeix iniciar el procediment per l’obtenció de 
l’autorització administrativa  del projecte que ens ocuap. I es que l’article 11 del 
Decret Llei 16/2019, en el que aquí ens interesa, significa que:  
 

11.5 La Ponencia, en el plazo de 3 meses, debe pronunciarse sobre la 
viabilidad de la propuesta y, cuando así se haya solicitado, sobre la 
amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental. El acuerdo 
de la Ponencia debe indicar los términos y condiciones en las que se 
puede implantar la actividad. La decisión de la Ponencia agota la vía 
administrativa y es susceptible de ser impugnada, potestativamente, 
mediante recurso de reposición ante la misma Ponencia. 
 
11.6 El pronunciamiento favorable indica que no existen elementos 
determinantes que, ya de inicio, se puedan considerar insalvables o 
desaconsejen la ubicación. El pronunciamiento favorable no garantiza 
que, en el marco del proceso de evaluación del impacto ambiental y de la 
tramitación del proyecto, no puedan surgir nuevos elementos que puedan 
afectar a su autorización. 
 
11.7 Si transcurrido el plazo de 3 meses a contar desde la presentación 
de la consulta no se ha recibido respuesta de la Ponencia, la persona 
promotora puede iniciar los trámites de aprobación del proyecto de 
acuerdo con lo que establece la Sección 2 del presente Decreto ley. 
 
(…) 
 
11.9 El acuerdo de no viabilidad de la Ponencia en el trámite de la 
consulta previa tiene la consideración de circunstancia impeditiva de 
construcción de la instalación no imputable a la persona promotora a los 
efectos de excepción de ejecución de la garantía económica para tramitar 
la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución, sin perjuicio 



del resto de causas de excepción de ejecución de la garantía que prevea 
la normativa básica estatal. 

 
Per tant, en cap moment el Decret LLei contempla el fet que el caràcter 
desfavorable de l'Informe impedeixi sol·licitar la corresponent autorització 
administrativa.  
 
Ara bé, per al negat i hipotètic supòsit en què aquesta Administració pretengui 
defensar ara el contrari, això és, que el caràcter desfavorable de l'Acord que ens 
ocupa impedeix formular la sol·licitud d'autorització administrativa, per mitjà 
del present escrit, i a l'empara del que es preveu en l'article 117 de la LPAC, se 
sol·licita la suspensió de l'executivitat de l'Acord recorregut. Suspensió que, en 
el seu cas es mantindrà fins que, d'acudir-se a la via judicial contra la 
desestimació per silenci administratiu o resolució expressa del present recurs 
de reposició, l'òrgan judicial corresponent es pronunciï sobre la mesura cautelar 
de suspensió de l'executivitat que se sol·licitarà per aquesta part en el moment 

de la interposició del recurs contenciós administratiu corresponent  
 
I és que en el cas que ens ocupa és evident que s'estaria irrogant un perjudici a 
l'interès públic i també al d'aquesta part en cas de no concedir-se la suspensió 
sol·licitada perquè s'impediria, insistim en el negat i hipotètic suposat que 
aquesta Administració així ho consideri, instar la sol·licitud d'autorització 
administrativa del parc eòlic que ens ocupa i per consegüent, atès que concorren 
evidents causes de nul·litat, impossibilitar la implantació d'una instal·lació 
renovable totalment compatible ambiental i urbanísticament amb el territori.  
 
Per part seva, cap tercer es veuria perjudicat per tal suspensió, ja que es tracta 
simplement de permetre a aquesta part que sol·licités l'autorització 
administrativa de referència. Per contra, mantenir en el seu cas la suspensió de 
l'executivitat de l'acte si això comportés impossibilitat de tramitar la sol·licitud 
d'autorització administrativa si que comportaria per a aquesta part evidents 
perjudicis. 
 
Tot això unit al fet que la impugnació que ens ocupa es fonamenta en diferents 
causes de nul·litat de ple dret, això ens porta a afirmar, en el seu cas, la 
procedència de la suspensió de l'acte administratiu impugnat, ja que en cas 
contrari s'irrogarien a aquesta part uns més que evidents perjudicis, tal com 
hem manifestat.  
 
Finalment, se sol·licita, segons anunciat, en el seu cas, la prolongació de la 
suspensió fins esgotada la via administrativa i l'extensió dels seus efectes fins a 
la via contenciós-administrativa. 
 
En virtut d'això, 
 
SOL·LICITO: Que havent-hi per presentat aquest escrit, juntament amb la 
documentació que s'adjunta, se serveixi admetre'l i tingui per interposat recurs 
de reposició, dintre del termini i en la forma escaient, contra l'Acord adoptat per 
la Ponència en sessió realitzada el 18 de gener de 2021 relativa al projecte de 
Parc eòlic Pontons, i en els seus mèrits, resolgui de conformitat amb el que 
s'estableix per aquesta part i declari la nul·litat de ple dret de tal Acord, emetent: 
 



(i) Informe favorable sobre la viabilitat de l'emplaçament del projecte i 
pronunciament sobre l'amplitud i nivell de detall de l'Estudi d'Impacte 
Ambiental.  

(ii) Subsidiàriament, Informe favorable sobre la viabilitat dels dos 
aerogeneradors situats al Kernel 99% i condicionat a efectuar 
radioseguiment de l’àguila cuabarrada respecte als restants 
aerogeneradors. 

 
 
ALTRESSÍ DIC: Que de conformitat amb l'assenyalat en l'al·legació final del 
present recurs, en el negat i hipotètic suposat que per part d'aquesta 
Administració es consideri que l'Acord recorregut impedeix a aquesta part 
sol·licitar l'autorització administrativa del parc eòlic projectat, declari la 
suspensió de l'executivitat del citat Acord, advertint expressament que aquesta 
suspensió haurà de mantenir-se en tant sigui resolta, si escau, la petició de 
mesura cautelar de suspensió de l'executivitat que aquesta part cursarà 

juntament amb la interposició del recurs contenciós administratiu que 
correspongui en cas de desestimació expressa o per silenci administratiu del 
recurs de reposició que ens ocupa.  
 
En virtut d'això,  
 
SOL·LICITO: que tingui per realitzades les anteriors manifestacions i, en els 
seus mèrits, resolgui i actuï de conformitat. 
 
 
 
Reus, a 25 de febrer de 2021.  
 
Signat 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Moliner Mariano 
EOLICA LA CONCA 3, SL 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La societat promotora del parc eòlic Pontons va fer una sol·licitud d’informació complementaria respecte al 

posicionament de la Ponència de renovables en base a l’àrea de distribució d’una parella d’àligues 

cuabarrades de la zona del Marmellar, per tal de poder valorar de primer mà la decissió presa en base a 

unes dades no disponibles. 

 

La resposta obtinguda aporta dades rellevants que permet fer una anàlisi més acurada i objectiva de la 

possible influència del parc eòlic sobre aquest territori. La informació aportada es basa en la següent 

informació: 

 

 

 

 

 

En base a aquesta nova informació podem fer una interpretació de la possible influència del parc eòlic 

sobre aquest territori tenint en compte els mateixos criteris que aplica actualment el DTES per avaluar la 

compatibilitat de la eòlica amb la conservació de l’àliga cuabarrada, criteris que també s’adjunten en la 

resposta rebuda. A l’hora es fa una anàlisi crítica de la informació aportada i es conclou la necessitat de 

fer un radioseguiment d’aquesta parella atesa l’alta probabilitat de compatibilitat prevista a la vista de la 

nova informació aportada. 



 

 

 

 

2. INTERPRETACIÓ DE LES DADES 

 

En base a la nova informació aportada podem presentar el següent mapa que permeten interpretar les 

bases dels criteris de compatibilitat marcats pel mateix Departament: 

 

 
 

 
 

 

Així d’acord amb aquest mapa podem veure clarament: 

 

 Sector de cria: la zona en vermell que es correspon aproximadament a un radi de 1 km al voltant 

del niu, que també suposem la seva localització aproximada en base a la interpretació de la 

topografia, territori, orientacions i preferència de l’espècie. 



 

 Àrea crítica: la zona en taronja, corresponent al kernel 95%. 

 Àrea de campeig: la zona groga, corresponent al kernel 99%. 

 El radi dels 6 km des de la ubicació del niu, visualitzat de color magenta. 

 La posició dels aerogeneradors del PE Pontons prevista inicialment en color blau. 
 

 

Val a dir prèviament, que un dels  aspectes rellevants que es consultaven és la data del radioseguiment 

realitzat o de la informació disponible sobre aquesta parella, i aquesta informació fonamental no s’ha 

donat. Entenem en tot cas, per les característiques tècniques de la informació que ens han passat, que 

aquesta informació es basa en dades antigues. En aquest cas, només per aquesta raó, i en un cas que el 

parc es troba al límit de l’àrea crítica, seria lògic fer un nou radioseguiment, doncs el mateix criteri del 

Departament sempre ha estat prendre decisions en base a la informació més recent disponible. Inclús 

coneixem casos que parcs autoritzats i amb DIA favorable s’han vist després aturats o modificats només 

per un canvi territorial de les àligues un sol any. És doncs de justícia, de lògica i de coherència que si un 

canvi territorial d’un any a un altre sigui motiu per fer canviar una decisió presa de compatibilitat, tampoc 

es pugui prendre una decisió de incompatibilitat en base a dades antigues no contrastades amb la realitat 

actual. 

 

 

3. APLICACIÓ DELS CRITERIS DE COMPATIBILITAT 

 

Basant-nos en els “Criteris per compatibilitzar les energies renovables amb la conservació de l’àliga 

cuabarrada i de l’àliga daurada” emesos recentment per la Direcció General de Polítiques Ambientals i 

Medi Natural del DTES recentment publicats, els parcs eòlics són incompatibles si afecten l’àrea crítica, 

essent la seva definició la següent d’acord amb aquests recents criteris: 

 

2) Àrea crítica: la definició que en fa la Llei 42/2007 de Biodiversitat és: “aquells sectors inclosos a l’àrea de distribució 

que continguin hàbitats essencials per a la conservació favorable de l’espècie o que per la seva situació estratègica per 

a la mateixa requereixin el seu adequat manteniment”. D’acord amb aquesta definició, es diferencien dos tipus d’espais 

segons el període del cicle vital en que es troba l’individu/espècie: 

2.1- Àrea crítica territorial: la part de l’espai vital més utilitzada per cada parella territorial o reproductora i que és 

necessària per a dur a terme el seu cicle vital anual, englobant els sectors de cria i els centres d’activitat més 

importants (àrees de cacera). L’àrea crítica de cada parella inclou la totalitat de l’àrea definida per un índex de 

probabilitat Kernel fix del 95% dins d’un radi de 6km a partir del límit del sector de cria, i del Kernel del 90% més enllà 

dels 6km. Per a valorar l’afectació específica d’un projecte a l’espai de cacera cal excloure les localitzacions dins del 

sector de cria. 

2.2- Àrea crítica de dispersió: són els sectors de l’àrea de dispersió juvenil que per les seves característiques físiques 

són més favorables per a la cacera de les joves àligues: barrancs i serres, més una franja o buffer de 300 metres al seu 

entorn. 

 

D’entrada cal dir que la Llei no marca uns criteris de distàncies ni metodologies de càlcul per definir l´àrea 

crítica, sempre subjectius, sinó que és una interpretació a posteriori i no prou contrastada científicament la 

que fa la interpretació del que és l’àrea crítica. 

 

Per altra banda, es contradictori el criteri dels 6 km des del límit del sector de cria amb la informació que 

s’ens passa complementària en la resposta que és de 6 km des del punt de cria o centrat en el punt de 

cria, criteri que precisament emana d’un article científic de Rafel Bosch sobre les distàncies que 

freqüentaven més les àligues a partir del centre del niu. Entenem per tant que es tracta d’un error en la 

redacció dels recents criteris que no casen amb la informació addicional aportada. 

 

En base doncs a l’aplicació d’aquests mateixos criteris podríem constatar que hi ha tres aerogeneradors 

propers al límit dels 6 km dins de l’àrea crítica, i per tant susceptibles de poder reubicar-se, però la resta 

d’aerogeneradors es trobarien fora i per tant segons amb aquests mateixos criteris serien compatibles 

amb l’aplicació de mesures compensatòries. Es important destacar que en aquest cas l’àrea crítica 

afectada pels aerogeneradors fora del radi dels 6 km és discontinua de l’àrea crítica principal i els 

aerogeneradors no es localitzen en el sector de connexió d’aquestes àrees i per tant no les tallen. 

 



 

Per tant, en base a la nova informació aportada, i amb la correcta aplicació dels criteris esmentats d’acord 

amb els que s’han aportat en la documentació de la contesta, el parc podria ser compatible, potser amb 

lleugers desplaçaments de tres aerogeneradors que es troben propers al límit del radi dels 6 km dins de 

l’àrea crítica, aplicant en tot cas les corresponents mesures compensatòries. 

 

En tot cas, en base a la nova informació aportada, es pot posar en qüestió la decisió d’incompatibilitat del 

parc eòlic Pontons en aplicació dels mateixos vigents. 

 

 

4. ALTRES CONSIDERACIONS SOBRE LA INFORMACIÓ APORTADA. 

 

També voldríem fer una sèrie de consideracions sobre la informació aportada dels efectes dels arcs eòlics 

sobre la conservació de l’àliga cuabarrada doncs demostren una manca de qualitat tècnica i científica en 

la interpretació de les dades que fan posar en dubte com a mínim la seva validesa en la presa de 

decisions administratives que hauria de ser provada, raonada i objectiva. 

 

La principal consideració és que s’omet informació fonamental sobre el comportament territorial de les 

àligues que varien d’any en any lleugerament els seus territoris, sinó també sovint canviant importantment 

de territori al canviar el punt de cria o, sense canviar-lo, modificant importantment el seu territori per canvis 

naturals en el medi i més sovint per d’altres alteracions humanes en el seu territori, que modifiquen la 

disponibilitat de les espècies presa, o el seu hàbitat, com per exemple: els que es produeixen fruit dels 

incendis forestals. 

 

Així, es posen exemples de pèrdues de part del territori ocupat inicialment, sense dades que permetin 

conèixer la significativitat de l’afirmació. Per exemple, si cada any el territori de les àligues en un entorn 

similar i sense un parc eòlic es modifica de mitjana naturalment en un +/- 10% del seu territori amb una 

desviació típica d’un 5%, no és pot afirmar que una modificació del territori el primer any de funcionament 

del parc d’un 15% sigui significativa, sinó tenim més dades en el temps i si no coneixem si han ampliat o 

no el seu territori per compensar aquesta suposada pèrdua. El cert és que de forma natural, o com a 

mínim sense causa d’un parc eòlic, els territoris de les àligues canvien en el temps, sovint de manera 

important, i sense una anàlisi estadística rigorosa d’aquesta informació bàsica en molts territoris amb o 

sense parcs i al llarg del temps no tenim informació sobre la significació estadística d’un cas concret.  

 

Un altra cas és assignar sense proves la pèrdua definitiva d’un territori o d’una zona de cria per causa de 

la presència d’un parc, quan això passa també sovint de forma natural i sense cap presència propera de 

parcs eòlics. Si no coneixem com a mínim en quants casos i amb quina freqüència es produeix aquest 

fenomen no podem assegurar que si ha passat en el cas d’un parc eòlic a Catalunya, això sigui la regla 

esperable. Precisament, a més, en el cas del parc eòlic citat (PE Trucafort), les àligues han tornat a criar 

en aquest sector! 

 

En definitiva, manca una anàlisi estadística seriosa i rigorosa de la informació aportada que pugui garantir 

l’evidència científica i la significativitat estadística de les conclusions que s’expressen en aquests 

informes. Si bé és cert que en la ciència biològica, l’ecologia i la conservació, cal un principi de prudència, 

no és menys cert que hi ha prou informació sobre aquesta espècie disponible al llarg dels darrers 25 anys 

que requeririen una major objectivitat per part de l’Administració, tant més quan aquesta manca 

d’objectivitat serveix per prendre decisions tant importants també per la necessària transició energètica, 

foment de les renovables i lluita contra el canvi climàtic. 
 

 

5. CONCLUSIONS 

 

De l’anàlisi de la nova informació aportada per l’Administració podem concloure que no hi ha prou 

elements per una decisió d’incompatibilitat total del parc eòlic de Pontons per raó de l’afecció al territori de 

la parella d’àligues cuabarrades de Marmellans, doncs d’acord amb els mateixos criteris d’incompatibilitat 

dels parcs per aquesta espècie, només 3 aerogeneradors es trobarien al límit de l’àrea crítica 

incompatible i la resta en una zona on podria ser compatible amb mesures compensatòries. 



 

 

Considerant la molt probable antiguitat de les dades aportades considerem necessari poder fer un nou 

estudi de radioseguiment per confirmar i validar aquestes dades, i poder prendre una decisió en base a 

dades més actuals i fiables. 

 

Finalment, el promotor també proposa alternativament unes noves posicions d’aerogeneradors seguint els 

següents criteris: “Segons la informació rebuda de l’àrea de cria, l’àrea crítica (kernel 95) i l’àrea de 

campeig (kernel 99) de la parella d’àguila cuabarrada present a la zona de Marmellar, s’ha decidit 

presentar una alternativa de layout pel Parc Eòlic Pontons, en la qual es recol•loquen 5 màquines, se’n 

mantenen 3 i se n’elimina 1, de tal manera que el PE estaria format per 8 turbines en comptes de 9. En 

aquesta alternativa, només la màquina PN06 es trobaria dins de l’àrea kernel95, però es trobaria a 

l’extrem oest de la bombolla separada de l’àrea principal, considerant d’aquesta manera que no és una 

posició crítica. Les màquines PN02, PN03, PN04 i PN07 afectarien la zona de campeig (kernel 99) sense 

ubicar-se en zones principals de pas entre bombolles de kernel95, resultant-ne així viable la seva 

implantació amb mesures compensatòries, i les màquines PN01, PN05 i PN08 es veurien fora de la zona 

d’afectació de l’àguila cuabarrada. Més concretament, les turbines (nomenclatura antiga) que es 

mantenen són la PN06, PN08 i PN09, la màquina eliminada és la PN02, i les màquines recol•locades són 

la PN01, PN03, PN04, PN05 i PN07.” 

 

En el plànol adjunt es pot veure la nova proposta amb els nous aerogeneradors en vermell: 

 

 
 

 

Barcelona, 25 de març de 2021 

 

L’autor del document, 

 

 

 

 

 

Claudi Racionero i Cots 

Enginyer de Monts 
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