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1. Dades bàsiques
1.1. Dades de l’estudi d’impacte i integració paisatgística
1.1.1. Síntesi de l’actuació i objectiu
La present memòria consisteix en l’estudi d’impacte i integració paisatgística de l’ampliació d’una granja
porcina, amb canvi no substancial, situada a les parcel·les 133 polígon 4 i 44 polígon 501 al terme
municipal de Foradada, a la comarca de La Noguera. Forma part de la documentació necessària per tal
de portar a terme el projecte d’ampliació, les característiques del qual es descriuen al corresponent
projecte:” Projecte bàsic i executiu per al canvi d’orientació productiva i ampliación, amb canvi no substancial,
d’una explotación porcina, situada al T.M. de Foradada (La Noguera)”.
L’objecte del projecte és l’adequació d’una nau per al canvi d’orientació productiva i amplicació de
l’explotació mitjançant la construcció d’una nova nau. Actualment l’explotació disposa de deu naus i
dues basses de purins. Al finalitzar l’obra disposarà d’onze naus i dues basses de purins.
L’explotació es troba delimitada per la tanca perimetral obligatòria i s’ampliarà per a integrar tota
l’explotació.
L’objectiu del present estudi és la identificació dels impactes potencials sobre el paisatge i el medi
ambient derivats de la construcció de la nau. Aquesta construcció el titular té previst de portar-la a terme
en uns terrenys rústics on es situa l’actual explotació de la que és titular, situada al T.M. de Foradada. El
present estudi té previst analitzar els impactes paisatgístics de l’actuació tant en la fase d’instal·lació com
en la fase de funcionament del projecte. També es detectarà les mesures preventives i correctores
proposades per tal de pal·liar o disminuir les incidències paisatgístiques, així com pel correcte compliment
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme. L’esmentada Llei admet en sòl no urbanitzable noves construccions
que formin part de les construccions i dependències pròpies d’una activitat agrícola i/o ramadera, però en
el cas que la superfície a construir o la suma de la superfície de les edificacions existents a la finca sigui
superior a 500 m2, el procediment a seguir per a l’aprovació del projecte és l’indicat a l’article 48 de la Llei
d’urbanisme.

CSV: b741ba1f-2544-473a-a990-60617798fd65
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei
39/2015, de 2 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://seu-e.cat/web/foradada/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-

1.1.2. Agents
Promotor:

Projectista:

Base legal:

Granja els Planells, SL (societat representada pel Sr. Francesc Puigpinós
Monsonís), amb CIF B-25624057, domicili a Ctra de Montsonís nº13, d’Artesa
de Segre amb codi postal 25730 i telèfon 639660614.
Miguel A. Guiral, amb NIF 72974340D, adreça professional a c/ Sant Gil, 9,
bloc C, 1er 7a, Torà CP 2575, tel: 679349059 i e-correu: rbarons@agrifor.org.
Col·legiada núm. 4.762 del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Forestals de Catalunya, COETAFC.
Articles 19, 20, 21 i 22 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració
paisatgística. Articles 47.6.a 49.a del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Disposició transitòria
vuitena i article 68.8.d del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament d0urbanisme. Articles 366 a 369 relatius a activitats ramaderes
del POUM d’Foradada.
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1.1.3. Emplaçament i situació
Situació:

l’explotació es troba a 2.000 m al est del nucli rural de Foradada.

Àmbit d’actuació:

polígon 4, parcel·la 133; polígon 501, parcel·la 44

Accés:

els accessos es fan per un camí que deriva de la Carretera C-26

Superfície existent:

naus ramaderes; 7.984’35 m2
instal·lacions – basses de purins; 1.009’87 m2

Superfície construida: nau ramadera, Nau 11; 465 m2
Superfície TOTAL:

naus ramaderes; 8.449,35 m2
instal·lacions – basses de purins; 1.009’87 m2

Coordenades del
centre de la parcel·la: UTM X: 337.350 ; UTM Y: 4.639.000 ;
Coordenades de
l’àrea:
1. X: 337.234 Y: 4.638.976
3. X: 337.291 Y: 4.639.019
5. X. 337.405 Y: 4.639.002
7. X: 337.463 Y: 4.638.929

347 msnm.

2. X: 337.259
4. X: 337.334
6. X: 337.457
8. X: 337.453

Y: 4.639.040
Y: 4.639.020
Y: 4.638.948
Y: 4.638.875

1.1.4. Metodologia
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El present estudi d’impacte paisatgístic s’ha dut a terme segons el guió que estableix l’actual normativa
vigent:
• Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió
i ordenació del paisatge de Catalunya.
• Directiva del Consejo 85/337/CEE de 27 de juny, de la Unió Europea.
• Real Decreto legislativo 1302/1986 de 28 de juny i el seu reglament (R.D. 1131/1988 de 30 de
setembre) del Ministerio de Obras Públicas.
• Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, de la Generalitat de Catalunya.
• Rel Decreto-Ley 06/10/2000, núm 9/2000 que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28/06/1986.
• Ley 08/05/2001, núm 6/2001 que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28/06/1986(RCL
1986/2113), de Evaluación de Impacto Ambiental.
I amb l’objectiu de proporcionar tota la informació requerida per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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Per tant, el present estudi s’ha realitzat en base a:
• Definició del projecte: emplaçament i activitat
• Definició i cartografia de l’àmbit d’estudi: selecció de zones en base a les dimensions del projecte i el
potencial de visibilitat, prou àmplia per a la consideració de les incidències derivades de l’activitat.
• Treball de camp per a la caracterització del paisatge.
• Anàlisi de l’entorn i diagnosi del paisatge.
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• Redacció de la memòria: introducció, descripció del projecte, diagnosi i caracterització del paisatge,
impactes potencials, mesures preventives i correctores i plànols.
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1.2. Informació gràfica
1.2.1. Situació de l’àmbit d’estudi
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Situació de la comarca La Noguera a l’àmbit de
Catalunya

Imatge 1: Situació de la finca objecte d’estudi
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1.2.2. Pla territorial de La Noguera

Imatge 1: Localització de la explotació dins de l’àmbit del Pla territorial parcial de Ponent.
La parcel·la se situa dins de la classificació de “Sòl de protecció preventiva” al Pla territorial parcial de
ponent. Queda “subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme
(Decret legislatiu 1/2005) i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas justifiquen la
seva consideració com a sòl de protecció territorial que s’especifiquen a la memòria del Pla”. La protecció
preventiva no impossibilita d’implantació d’activitats o d’instal·lacions de valor estratègic general o
d’especial interès per al territori com poden ser les activitats econòmiques.
Al sòl tipus de protecció preventiva es poden adoptar estratègies de desenvolupament urbà mitjançant
plans d’ordenació urbanística en aquelles peces de sòl que tinguin la localització i proporció adequades.
Tanmateix, si no es produeixen modificacions i manté la seva classificació de sòl no urbanitzable, queda
subjecte a les limitacions d’aquest règim de sòl. Alhora de redactar un nou pla d’ordenació, s’ha de posar
atenció a l’ordenació d’aquest àmbit de sòl per a que estigui d’acord amb el Pla territorial.
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2. Descripció del projecte
2.1. Descripció de la situació actual
2.1.1. Construccions existents
Nau 1: Nau de 90’40 m de llarg per 10’80 m d’ample. Destinada a gestació de truges. Nau dividida en 28
corrals per a truges gestants. Té una capacitat total de 300 truges de gestació .Té una superfície total de 976
m2. La capacitat d’emmagatzematge de purins de la nau és de 216’28 m³.
Nau 2: Nau de 90’40 m de llarg per 15’60 m d’ample. Destinada a maternitat de truges. Nau dividida en 28
corrals per a truges gestants. Té una capacitat de 300 truges de gestació. Té una superfície total de 976 m2.
La capacitat d’emmagatzematge de purins de la nau és de 203’83 m³.
Nau 3: Nau de 114’30 m de llarg per 10’80 m d’ample. Destinada a gestació i cubrició de truges i a mascles.
Dividida en 11 sales de 10 corrals cada una. A un extrem té enganxada la nau 5. Amb una capacitat total de
272 parideres, 32 truges de cubrició i 6 mascles. Té una superfície total de 1.653 m2. La capacitat
d’emmagatzematge de purins de la nau és de 512’32 m³.
Nau 4: Nau de 37’30 m de llarg per 17’9 m d’ample. Destinada actualment a transició de garrins. Dividida en
17 sales de 16 corrals cada una. A un extrem té enganxada la nau 5.
Es remodelarà per passar a places de parideres. La remodel·lació implicarà unicament la instal·lació d’una
gàbia a cada corral. Un cop instal·lades les gàbies la capacitat total de la nau serà per a 110 truges
parideres. Té una superfície total de 787 m2. La capacitat d’emmagatzematge de purins de la nau és de
444’45 m³.
Nau 5: Nau de 39’95 m de llarg per 19’80 m d’ample. Destinada a cubrició. Dividida en 6 files de 61 boxes
cada una. A un extrem té enganxada la nau 4. Amb una capacitat total de 366 truges de cubrició. Té una
superfície total de 723’12 m2. La capacitat d’emmagatzematge de purins de la nau és de 251’85 m³.
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Nau 6: Nau de 35’00 m de llarg per 14’40 m d’ample. Destinada a reposició. Dividida en 7 corrals. Amb una
capacitat total de 80 truges de reposició. Té una superfície total de 478’00 m2. La capacitat
d’emmagatzematge de purins de la nau és de 192’53 m³.
Nau 7: Nau de 50’00 m de llarg per 10’80 m d’ample. Destinada a gestació. Dividida en 18 corrals. Amb una
capacitat total de 174 truges de gestació. Té una superfície total de 504’00 m2. La capacitat
d’emmagatzematge de purins de la nau és de 69’00 m³.
Nau 8: Nau de 26’10 m de llarg per 26’10 m d’ample. Destinada a l’engreix de porcs. Dividida en 14 corrals.
Amb una capacitat total de 280 porcs d’engreix. Té una superfície total de 681’21 m2. La capacitat
d’emmagatzematge de purins de la nau és de 216’41m³.
Nau 9: Formada per quatre mòduls de 26’40 m de llarg per 6’20 m d’ample. Destinada al destete. Dividida en
26 corrals per cada mòdul. Amb una capacitat total de 2.400 garrins de transició. Té una superfície total de
654’72 m2. La capacitat d’emmagatzematge de purins de la nau és de 301’6 m³.
Nau 10: Nau de 46’04 m de llarg per 11’50 m d’ample. Dividida en 4 sales; una sala de gestació, dues sales
de transició i una sala de parideres. La sala de gestació està dividida en quatre corrals, la sala de parideres
està formada per 15 corrals i les sales de transició estan formades per 6 corrals cada una. Amb una capacitat
total de 75 truges de gestació, 15 parideres i 200 garrins de transició. Té una superfície total de 551’30 m2. La
capacitat d’emmagatzematge de purins de la nau és de 233’24 m³.
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Bassa de purins 1: De forma rectangular i impermeabilitzada amb solera de formigó. Amb una superfície de
801’97 m2, i una capacitat d’emmagatzematge de 2.325’70 m3. Destinada a l’emmagatzematge de purins.
Bassa de purins 2: De forma rectangular i impermeabilitzada amb solera de formigó. Amb una superfície de
207’90 m2, i una capacitat d’emmagatzematge de 540’50 m3. Destinada a l’emmagatzematge de purins.
La superfície total i actual de les edificacions existents a la finca destinades a l’explotació
ramadera és de 7.984’35 m2, més 1.009’87 m2 corresponents a les basses de purins.
2.1.2. Projecte construcció
Nau 4: Es remodelarà la nau quatre, destinada actualment a garrins deslletats, per passar-la a parideres
de truges i es construirà la nau onze destinada a l’allotgament de truges en cubrició. A la nau quatre no
es realitzarà cap tipus d’obra. Unicament s’instal·larà una gàbia a cada corral per a les truges parideres.
Només es farà un canvi d’ús intern.

Nau 11: Nau de 42’35 m de llarg per 10’98 m d’ample. Destinada a cubrició de truges. Nau dividida en corrals
amb gàbies de menjadora i espai lliure. Té una capacitat total de 192 truges de cubrició.Té una superfície
total de 465 m2. La capacitat d’emmagatzematge de purins de la nau és de 152’87m³.
La superfície total i actual de les edificacions existents a la finca destinades a l’explotació ramadera és de
7.984’35 m2, més 1.009’87 m2 corresponents a les basses de purins.
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Amb l’ampliació de 465 m2 es disposarà d’una superfície total construïda de 8.449,35 m2 de sostre
construït més 1.009’87 m2 de les basses de purins.
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2.2. Emplaçament del projecte objecte d’estudi

Imatge 2: Emplaçament de la
parcel·la i entorn de Montargull i
agrícola

Els accessos es fan per un camí que deriva de la Carretera C-26, segons els plànols. Els accessos tenen
una amplada suficient per a una circulació correcta dels vehicles que han d’accedir a l’explotació.
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2.3. Anàlisi de l’entorn de la parcel·la
2.3.1. Geologia
La zona d’estudi es troba situada dins l’àrea hidrogeològica de Lleida. S’hi poden trobar materials de l’era
del Oligocè. Com a trets principals de la litologia, podem dir que està formada per lutites marrons i
vermelloses, gresos arcòsics i conglomerats. Els gresos s’ordenen de manera granodecreixent i
presenten laminació encreuada. Els conglomerats presenten morfologia canaliforme. Els clasts són de
roques paleozoiques, quars, lidita i granit molt alterat. En general, formen seqüències granocreixents i
estratocreixents.
Tant a la zona objecte d’estudi com a les seves proximitats, no hi trobem cap Espai d’interès Geològic.
2.3.2. Hidrogeologia i relleu
L’entorn de la zona d’estudi, a l’igual que la zona d’estudi, presenta una estructura geomorfològica amb
relativament poc relleu, donat que bàsicament està formada per camps de conreu de secà i alguns
boscos. L’explotació projectada queda integrada entre els camps de conreu. Com a unitats de relleu més
properes, hi trobem el Munt de Montsonís (591 m) a l’oest, ja que la parcel·la es troba al pla d’Els
Planells, una zona planera, envoltada de petits turós al sud.
La zona objecte d’estudi es troba dins l’àrea hidrogeològica de Lleida, formada per aqüífers
formacions de conglomerats, gresos i margues, amb dipòsits detrítics oligocens argilosos. L’àrea
Lleida coincideix amb els plans d’Urgell i del Segrià, i queda enclavada entre l’anticlinal de Sanaüja i
dipòsits lacustres. S’hi diferencien tres unitats: els guixos i margues de Sanaüja, l’oligocè detrític i
dipòsits quaternaris.

en
de
els
els

2.3.3. Vegetació
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La vegetació natural de la zona estudiada és de poca importància. Una gran part d’aquest paisatge està
modificat per l’acció de l’home, degut a la presència dels camps de conreu i algunes explotacions
ramaderes; l’altre part són zones boscoses. Pel que sembla, abans de la dedicació gairebé total a les
terres de conreu, dominaven els alzinars i carrascars. En alguns marges dels camps de conreu, encara
s’hi observen petits grups d’arbres, que per la seva escassa extensió, no es poden classificar com a
boscos pròpiament dits.
Pel que fa a la superfície arbrada de la comarca de la Noguera, aproximadament un 67 % de la superfície
arbrada de la zona està ocupada per planifolis i un 33% per coníferes. L’alzinera (Quercus ilex), és el
planifoli predominant, seguit del roure de fulla fetita (Quercus faginea). Pel que fa a les coníferes,
l’espècie més abundant és la pinassa (Pinus nigra) seguida del pi blanc (Pinus halepensis). Com a
sotabosc, els arbustos més destacats són el boix (Buxus sempervirens), romaní (rosmarinus officinalis), el
ginebre (Juniperus communis), el timó (Thymus vulgaris) i el garric (Quercus coccifera), l’heura (Hedera
helix), l’esbarzer (Rubus ulmifolius) i el corner (Amenlanchier ovalis).
2.3.4. Fauna
Referent als valors faunístics cal destacar l’interès dels diferents hàbitats existents a la zona i la presència
d’espècies faunístiques associades a cada un d’ells, així com l’interès de la coexistència dels diferents
hàbitats. Tenint en compte l’elevada mobilitat que presenta la fauna, són moltes les espècies que podem
trobar en aquesta zona, es tracta de les típiques de les zones de secà. Tot i la possible presència de
diverses espècies, cal indicar que els seus hàbitats acostumen a trobar-se en les petites agrupacions
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d’arbres o boscos que hi ha en alguns dels marges dels camps de conreu. Degut a que l’actuació
proposada no té efectes sobre els hàbitats naturals ni sobre la fauna directament, no es farà cap anàlisi
més detallat d’aquest element.
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2.3.5. Habitats de Catalunya

Imatge 3: Habitats de Catalunya, entorn l'ambit objecte d'estudi
A l’àmbit de la parcel·la ens trobem que la superfície està ocupada per edificacions i una petita part de
cultius arborícoles, la resta es fora de l’ambit del projecte, sent els més immediats els diversos tipus de
boscos descrits al punt anterior, conreus herbacis...
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2.3.6. Usos del sòl

Imatge 4: Cultius a l’entorn de la parcel·la segons la DUN 2018
Els usos del sòl immediats als voltants de la parcel·la son agrícoles. Els cultius més comuns són els
cereals d’hivern, després apareixen cultius d’olivar, hortícoles, fruits de closca, vinya...
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2.3.7. Espais naturals protegits i patrimoni arqueològic i cultural

Imatge 5: Xarxa Natura 2000
Pel que fa a àrees protegides o d’especial interès de conservació, la més propera es troba a més de
1.400 m i és la Xarxa Natura 2000 que s’ocupa de l’àmbit Aiguabarreig Segre – Noguera Pallaresa.
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Dins de l’àmbit del projecte no trobem cap element protegit o catalogat com a ben considerat Patrimoni
Arqueològic d’especial interès per a la seva conservació, tot i que la finca la envolten diversos elements
patrimonials de interès arqueològic i cultural, sent el més propers els jaciments arqueològics del poble
ibero – romà d’Antona a 2 km a l’oest.

L’explotació no generarà una alta incidència visual major de la que genera actualment en l’entorn
donat que la nova nau queda integrada entre la resta d’edificacions de l’explotació.
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3. Anàlisi d’alternatives
L’anàlisi d’alternatives es realitza considerant que el promotor és el titular de la finca on es situa la nau
nova. D’aquesta manera es consideren tres opcions, construir-la al lloc projectat actualment, construir-la
de nova en un altre indret de la finca o no construir-la. Les alternatives s’analitzen considerant
l’emplaçament, l’ús i la no construcció.
3.1. Alternatives d’emplaçament
S’ha escollit la finca formada per la parcel·la 133, del polígon 4 i Terme Municipal de Foradada, per
presentar les característiques següents:
- Hi ha establerta una explotació porcina en funcionament.
- Es troba a més de 1000 m de la zona urbanitzable de Foradada.
- La parcel·la escollida ja es dedica a l’activitat ramadera i disposa de diverses naus construïdes, a més
es troba en terreny rústic.
- No s’haurà de construir camí, ja que el camí d’accés a la parcel·la ja existeix i es considera en bones
condicions.
Es considera imprescindible l’execució d’aquest projecte en aquest emplaçament per tal
d’incrementar la rendibilitat de la finca.
La nova nau s’emplaçarà en un terreny rústic, i el seu funcionament no afectarà a altres activitats
ramaderes ni indústries properes, ni donarà lloc a afeccions a serveis públics o privats.
En la ubicació tampoc hi ha jaciments arqueològics ni geològics.
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Taula 1. Distàncies mínimes segons normativa urbanística

Paràmetre
Superfície finca
Alçada màxima
Llargada màxima
Pendent màxima coberta
Distància límit finca
Ocupació màxima

Normativa urbanística
1,5 ha
5m
100 m
30%
6,00 m
20%

Distància nucli urbà

200 m

Projecte
4’48 ha
5,00 m
42,35 m
25%
6m
465 m2 d’edificacions noves + 7.984,35 m2
d’edificacions existents = 8.449,35 -> 18%
> 200 m

Distància a granges properes
Distància a habitatges propers
Carreteres estatals i xarxa
pública de Catalunya
Carreteres locals i camins
públics

1000 – 500 – 200 – 100
200m
25,00 m

No aplicable
>200 m
400 m – C26

5,00 m

9 m – bassa de purins 2

- La ubicació en la que es portarà a terme l’ampliació ni està inclosa en cap PEIN, ni Xarxa Natura 2000
(LIC + ZEPA), es troba en una zona de protecció territorial preventiva. La Xarxa Natura 2000 més propera
es troba a gairebé 1.400 m a l’oest.
L’explotació NO es troba inclosa en una zona vulnerable per contaminació per nitrats, de totes
maneres es prendran les mesures per evitar la contaminació de les aigües per nitrats.
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Canviar d’ubicació la nova construcció implica que s’ha de construir una nau nova en altre emplaçament.
Tenint en compte les restriccions que afecten a les noves construccions de granges respecte als
compliments de distàncies, els accessos de que disposa l’actual ubicació i la distància al nucli rural de
Foradada, podem concloure que no existeix cap alternativa millor de construir la nau en cap altre
emplaçament, sense suposar un increment de l’impacte paisatgístic respecte d’ubicació actual.

Per tant, podem concloure que la ubicació proposada al projecte per portar a terme l’ampliació de
l’explotació és la més adient per situar la nau i la que menys impacte tindria sobre el paisatge.

3.2. Alternatives d’ús del sòl
La zona on s’estableix l’activitat es tracta d’una finca en sòl no urbanitzable, que com a tal permet les
edificacions usuals d’aquest tipus de terrenys, com magatzems i naus destinades a usos ramaders i
agrícoles. El voltant immediat de l’explotació està destinat a conreus herbacis de forma principal, i aquest
hauria de ser el seu ús en el cas de finalització o trasllat de l’activitat, amb la conseqüent pèrdua de
recursos i productivitat durant el temps d’adequació i preparació fins la primera collita.
Tenint en compte que la creació de explotació projectada és imprescindible per garantir la rendibilitat dels
terrenys, es considera acceptable i coherent de construir-la a la finca projectada.
L’espai de la finca que quedi lliure d’edificacions, continuarà sent utilitzat per al conreu herbaci, atenuant
al màxim el possible impacte paisatgístic.
3.3. Alternativa de no implantació
Donat el caire de l’activitat, considerem molt més traumàtic no construir-la que construir-la, principalment
si es té en compte que és imprescindible per garantir la rendibilitat dels terrenys existents i que el
promotor ja disposa de l’explotació en la seva titularitat. A més, la nova construcció és necessària per tal
d’asegurar el correcte maneig dels animals desprès del canvi d’orientació productiva.
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Es realitza l’anàlisi considerant els diferents elements del medi potencialment afectables.


GEOLOGIA:

L’afecció potencial sobre el subsòl i medi geològic per part de l’activitat ramadera és inferior que en el cas
d’una explotació agrícola, donat que les instal·lacions de recollida de residus són estanques i no
permeten la sortida de contaminants. L’emplaçament d’un cultiu herbaci i/o llenyós incorporaria adobs
orgànics, que entrarien al subsòl per infiltració.
Els fonaments de les instal·lacions son subsuperficials, i no afecten cap nivell geològic de rellevància
científica o cultural. L’activitat no afecta cap aqüífer en explotació.
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FLORA I VEGETACIÓ:

L’activitat resta capacitat agrícola a la finca, no obstant, donat l’ús alternatiu com a cultiu d’herbacis o
llenyosos de secà, i l’abundància d’aquests a l’entorn, no considerem l’activitat com a crítica respecte
l’establiment de la vegetació potencial (matolls), que ocupa l’entorn mitjà i certs marges entre els camps
de conreu.


FAUNA:

L’explotació pot comportar molèsties a la fauna local per malalties, infeccions, sorolls, etc., per això es
prendran les mesures correctores de tancament i zoosanitàries oportunes per evitar que la fauna local
entri en contacte amb els fems i pugui patir efectes nocius.


PAISATGE:

L’alteració visual del medi és superior amb l’activitat ramadera projectada que amb l’ús agrícola.
No obstant, l’actuació projectada presenta una morfologia i dimensions molt comuns en altres activitats
ramaderes pròximes a l’àrea.
El paisatge de l’entorn immediat es troba ja antropitzat, degut a la presència d’altres edificacions, camps
de conreu, , carreteres i camins d’accés.


AIGUA I ENERGIA:

l consum d’aigua i energia seran majors degut a la instal·lació de la nau nova.
Es disposarà d’abeuradors adequats per tal de minimitzar el desaprofitament de l’aigua per part dels
animals.
S’utilitzarà l’energia elèctrica estrictament necessària per al repartiment de pinso. El personal treballarà
durant les hores diürnes, evitant així un consum excessiu d’energia.
No es preveu la instal·lació de cap sistema de calefacció permanent.
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SOCIOECONOMIA:

L’explotació dóna feina directa a diverses persones i indirecta a més persones. La no construcció de
l’explotació comportaria la pèrdua de llocs de treball, amb la conseqüent pèrdua de recaptació d’impostos
per l’Ajuntament de Foradada.
Cal tenir en compte que amb la mateixa superfície, el propietari pot obtenir molts més rendiments de
l’explotació projectada, respecte a un camp de cultius herbacis o respecte la no construcció.
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4. Paisatge i projecte
4.1. Descripció i visibilitat de l’emplaçament
El projecte es situa en un espai semi tancat, de naturalesa agrícola i ramadera. Al sud de la localitat
d’Artesa de Segre i a l’est de la localitat de Foradada, s’accedeix per un camí derivat de la carretera C-26.
L’àrea està esquixada per formacions boscoses als marges dels cultius que trenquen la visual de
d’horitzons i petits turons que amagant les edificacions des de les visuals de la C-26 i les poblacions.

La visual de l’àrea on es troba la parcel·la, sovint, queda bloquejada per aquestes formacions boscoses i
l’orografia del terreny.
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Imatge 6: Situació de la parcel·la vista des de la Carretera a C-26.
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Pel que fa l projecte, com es tracta de una nau construida amb materials actuals que compleixen la
normativa d’integració paisatgística; l’explotació resultant queda integrada perfectament dins del context
ramader que tractem.

Imatge 7: Explotació existent (dalt) i modelització de la nova construcció (baix).
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4.2. Relleu del paisatge i definició d’unitats del paisatge
El relleu exerceix una forta influència en la percepció del paisatge, per tant és important la seva
caracterització. La zona del Pla de Sant Tirs es caracteritza a gran escala pel seu relleu suau. Per tal de
procedir a una anàlisi de més detall, cal diferenciar entre diferents unitats de relleu, ja que aquestes
coexisteixen a la zona i constitueixen un interessant complex, al mateix temps que formen les diferents
unitats de paisatge.
A continuació s’exposa les diferents unitats de paisatge des de les quals es podrà observar la instal·lació
proposada.
PRIMER PLA
ZONA PLANA, COMPLEX AGRÍCOLA: Es tracta d’una unitat paisatgística principalment d’ús agrícola
amb intercalacions de petites zones forestals als voltants dels camps.
Agregades a aquesta unitat hi trobem diverses línies elèctriques de mitja i baixa tensió.
Aquesta unitat està formada pels camps de conreu de l’explotació. Entre els camps de conreu hi ha
bastants marges amb vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria, tots ells amb poca extensió.
Caracteritzada per ser una zona relativament planera i per trobar-se molt antropitzada. Aquesta unitat es
troba al voltant dels 350 m d’altitud, àmbit de l’explotació.
SEGON PLA
ZONA AMB RELLEU, COMPLEX AGRÍCOLA - FORESTAL: Es tracta d’una unitat formada per zona
boscosa amb la presència de pins, d’alzines i roures. Aquesta es troba annexa a la unitat anterior. Es
tracta d’una zona amb un pendent més pronunciada que la zona descrita anteriorment. Destaca per una
major presència del color verd fosc i marró brillant, una textura de gra mitjà, vores difuses, estructura
tridimensional i geomètrica.
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Cal indicar que per aquesta unitat hi transcorren diferents camins secundaris.
ZONA MUNTANYOSA, COMPLEX FORESTAL: Es tracta d’una unitat formada per zona forestal. Es
tracta d’una zona amb un pendent bastant pronunciat, bona visibilitat i bona accessibilitat. Destaca per
una major dominància de marró i verd fosc de forma principal i. A l’estiu i tardor major dominància de
marró i groc. Colors semibrillants, una textura de gra mitjà, vores difuses i estructura tridimensional i
complexa.
Tal i com es desprèn de la descripció de les diferents unitats de paisatge de l’entorn, es tracta d’una zona
en què el paisatge proper a la zona d’actuació, és bastant semblant. Si ens centrem en la unitat per la
qual es planteja la instal·lació, cal dir que és una de les que presenta major diversitat de l’entorn, i per
tant, millors capacitats en quant a l’acceptació de noves formes i en quan a restauració dels impactes del
paisatge.
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4.3. Influència del projecte al paisatge

Imatge 8: Tanques de visibilitat de l’explotació des dels voltatns.
La naturalesa del paisatge fa difícil que l’explotació sigui visible des dels accessos principals a les
poblacions, les línies d’arbres als marges de cultius ho fa gairebé impossible, com poder veure a
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d’imatge, on constitueixen una pantalla visual ja establerta, el mateix succedeix amb els relleus del
terreny.
L’anàlisi de la visibilitat s’ha fet en base al mètode proposat pel document “Recomanacions tècniques per
a la restauració i condicionament dels espais afectats per actuacions extractives” publicat pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquest proposa
l’anàlisi des del punt de vista de la visibilitat de l’actuació des de les infraestructures i en bases a la seva
freqüentació, tal i com es desglossa a la taula que s’adjunta a continuació.
ELEMENTS

PUNTUACIÓ
3
2
Molt freqüentat Freqüentat
Número total de poblacions
< 125 m
125 – 250 m
Autopista
Nacional
> 70 %
50 – 70 %

Ubicació
Número de poblacions (visible)
Proximitat poblacions
Vies de comunicació
% de vegetació eliminada

1
Poc freqüentat

0
No visitat

250 – 500 m
Comarcal
10 – 50 %

> 500 m
Pista
< 10 %

1
Poc freqüentat

0

Resultats de la puntuació
PUNTUACIÓ

> 14
7 – 14
3–6
<2

Molt alta
Alta
Mitjana
Baixa

Anàlisi de la visibilitat global de la zona d’actuació:
ELEMENTS

PUNTUACIÓ
3

Ubicació
Número de poblacions (visible)
Proximitat poblacions
Vies de comunicació
% de vegetació eliminada
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PUNTUACIÓ

4

2
2

> 500 m
Comarcal
< 10 %

Mitjana

Tal i com es desprèn de la taula anterior es tracta d’una visibilitat Mitjana. Cal considerar que aquesta
visibilitat Mitjana (baixa si considerem els camins dels voltants com una Pista degut al seva baixa
freqüentació) és deguda bàsicament a que la zona d’actuació és troba a prop dels nuclis d’Artesa de
Segre i Montsonís, en una zona amb relleu envoltada per les bandes de zones muntanyoses amb
masses forestals, envoltada per conreus herbacis i arboris, i als marges amb presència d’arbres i
arbustos. A més a més, els nuclis de poblacions estan separats de la zona i no hi transcorre cap via de
comunicació important d’accés.
Observant la zona d’actuació des de la llunyania, la nova nau quedaria perfectament amagada entre
l’arbrat i integrades entre les diferents instal·lacions existents a l’explotació.
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4.3. Qualitat paisatgística
La qualitat del paisatge es determina en base a la singularitat dels elements que caracteritzen l’àrea
segons la seva percepció estètica des d’un punt concret (entorn immediat / fons escènic). Per tal de
procedir a l’anàlisi de la qualitat paisatgística de l’entorn que ens ocupa, s’ha utilitzat la metodologia
utilitzada pel Servei Forestal del Departament d’Agricultura dels EUA (USDA Forest Service), en base a la
morfologia i topografia del terreny, les formes de les roques, la vegetació, les formes aquàtiques i els
cursos d’aigua i el grau d’antropització, en base a la següent puntuació:
Taula model
ELEMENT
Morfologia
topografia

CLASSE A
i Pendents > 60 %. Vessants
molt modelats, erosionats o
embarrancats, amb trets molt
dominants.
Formes de les roques Formes de les roques amb
pedregositat, afloraments i
talussos
inusuals
en
grandària, forma i localització.
Vegetació
Gran varietat. Grans masses
de bosc i alta diversitat
d’espècies.

CLASSE B
Pendents entre el 30 i el 60 %.
Vessants amb modelat suau o
ondulats.

CLASSE C
Pendents entre el 0 i el 30
%. Vessants amb poca
variació. Sense modelar i
sense trets dominants.
Trets que no ressalten. Similar Pràcticament sense trets
a la classe A però sense apreciables.
destacar especialment.

Cobertura
vegetal
quasi
contínua amb poca varietat de
distribució. Diversitat mitjana
d’espècies.
Formes aquàtiques, Cursos
d’aigua
amb Cursos
d’aigua
amb
rierols i rius
nombrosos i inusuals canvis característiques força comunes
en els llit. Cascades, ràpids, en el seu recorregut i cabal.
meandres,... Cabal gran.
Grau d’antropització
Superfícies amb < 20 % Superfícies amb 20 – 60 %
urbanitzat o sense grans urbanitzades, o amb alguns
elements pertorbadors dels elements
antròpics
paisatge
pertorbadors del paisatge.

Cobertura vegetal sense
varietat de distribució.

Rius i rierols intermitents,
amb poca varietat, poc
cabal,
salts,
ràpids,
meandres,...
Superfícies amb més del 60
%
urbanitzat
o
amb
múltiples
elements
antròpics pertorbadors del
paisatge.

Puntuació
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CLASSE
A
B
C

DEFINICIÓ
PUNTUACIÓ
Qualitat alta. Àrees amb trets molt singulars i excepcionals
1’0
Qualitat mitjana. Àrees els trets de les quals posseeixin varietat en forma, color, línia, 0,5
textura, però resulten comuns a l’àrea d’estudi i no es consideren excepcionals
Qualitat baixa. Àrees de molt poca varietat en formes, línia i textura
0,2

Anàlisi de la qualitat paisatgística de les unitats de paisatge

UNITAT
UNITAT 1
UNITAT 2
UNITAT 3
MITJANA
GLOBAL

Morfologia
i
topografia
C
C
C
1’6
0’2

Formes
de
les
roques
C
C
C
1
0’2

Formes
Vegetació aquàtiques,
rierols i rius
C
C
B
C
B
C
1’9
1
0’5
0’2

Grau
TOTAL
d’antropització
B
B
B
2’9
1’2

1’3
1’6
1
1,68
2,3

24

E/0294-2019 17/04/2019 17:28:51

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística del Projecte bàsic i executiu per al canvi d’orientació productiva i ampliació,
amb canvi no substancial, d’una explotació porcina, situada al T.M. de Foradada (La Noguera)

Terminologia emprada en el quadre:
UNITAT 0:
UNITAT 1:
UNITAT 2:
UNITAT 3:
GLOBAL:

Zona d’actuació Finca de Granja els Planells
Zona planera, complex agrícola
Zona planera, complex agrícola-forestal
Zona muntanyosa, complex forestal
Característiques globals del paisatge

Tal i com es desprèn de la taula anterior, les zones agrícoles de primer i segon pla corresponen a les de
menor qualitat paisatgística dels voltants. Cal dir que les zones agrícoles de primer i segon pla tenen el
mateix valor de qualitat paisatgística, per això es projecta la seva construcció en la zona projectada, la
zona agrícola de primer pla.
4.4. Fragilitat
La fragilitat visual i paisatgística es defineix com la relació inversa de la capacitat per absorbir alteracions
sense perdre qualitat visual. Així doncs, com més gran sigui la Capacitat d’Absorció Visual (CAV), menor
serà la fragilitat visual de l’entorn. Per tal de valorar la CAV de l’entorn que ens ocupa, s’ha utilitzat el
mètode proposat per Yeomans (1986).
Taula model
VALORS DE CAPACITAT D’ABSORCIÓ VISUAL
BAIX = 1
MODERAT = 2
Inclinat (pendent > 55 %)
Inclinació suau (25 – 55 %)
Erms, prats i matolls
Coníferes i repoblacions

FACTOR
Pendent (P)
Diversitat vegetació (D)

Estabilitat / erosionabilitat Restricció alta derivada del
del sòl (E)
risc
alt
d’erosió
i
inestabilitat,
regeneració
potencial pobra
Contrast sòl – vegetació (V) Contrast visual alt entre el
sòl i la vegetació adjacent
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Vegetació i regeneració Baix
potencial
potencial (R)
regeneració
Contrast de color roca – sòl Contrast alt
(C)

de

ALT = 3
Poc inclinat (0 – 25 %)
Diversificada (mescla de
clars i boscos)
Restricció
moderada Poca restricció per risc baix
deguda a cert risc d’erosió, d’erosió i inestabilitat i bona
inestabilitat i regeneració regeneració potencial
potencial
Contrast visual moderat Contrast visual baix entre el
entre el sòl i la vegetació sòl i la vegetació adjacent
adjacent
Potencial de regeneració Regeneració alta
moderat
Contrast moderat
Contrast baix

Per tal de procedir al càlcul de les diferents Capacitats d’Absorció Visual s’utilitza la fórmula següent
proposada per Yeomans:
CAV = P * (E + R + D + C + V)
Anàlisi de la capacitat d’absorció visual de les diferents unitats de paisatge
UNITAT
UNITAT 1
UNITAT 2
UNITAT 3

P
3
2
2

D
1
3
2

E
2
3
2

V
3
2
3

R
2
3
3

C
3
3
3

TOTAL
33
28
32

CLASSIFICACIÓ
Alta
Moderada
Moderada
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Terminologia emprada en el quadre:
UNITAT 0:
UNITAT 1:
UNITAT 2:
UNITAT 3:
GLOBAL:

Zona d’actuació Finca Cal Santacreu
Zona planera, complex agrícola
Zona amb relleu, complex agrícola-forestal
Zona muntanyosa, complex forestal
Característiques globals del paisatge

Resultats de la puntuació

PUNTUACIÓ

> 30
15 - 30
< 15

Alta
Moderada
Baixa

Tal i com es desprèn dels valors de la taula anterior, la unitat agrícola del primer pla presenta una
Capacitat d’Absorció Visual alta; per altre banda el complex agrícola-forestal i el complex forestal
presenten una Capacitat d’Absorció Visual Moderada.
Una Capacitat d’Absorció Visual alta, comporta una fragilitat baixa. D’aquí es desprèn que la ubicació
escollida per a realitzar la construcció de la nova nau, és adequada.
4.5. Qualitat paisatgística –fragilitat
Per tal de determinar l’aptitud del paisatge per admetre l’activitat projectada, s’ha de tenir en compte la
qualitat paisatgística i la fragilitat, de tal manera que:
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- Qualitat alta i fragilitat alta seran prioritàries en la conservació del paisatge.
- Qualitat alta i fragilitat baixa seran òptimes per al desenvolupament d’activitats que requereixin
un entorn paisatgístic.
- Qualitat baixa i fragilitat baixa seran adequades per a activitats que impliquin degradació del
paisatge.
La unitat del paisatge objecte d’estudi es caracteritza per una qualitat paisatgística baixa i una fragilitat
baixa o capacitat d’absorció visual alta, pel que es permet la incorporació d’activitats quan sigui precís.
L’actuació proposada en cap cas implica degradació ni millora del paisatge actual, únicament
implica conservació del paisatge amb les mateixes característiques de que disposa actualment.

26

E/0294-2019 17/04/2019 17:28:51

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística del Projecte bàsic i executiu per al canvi d’orientació productiva i ampliació,
amb canvi no substancial, d’una explotació porcina, situada al T.M. de Foradada (La Noguera)

5. IMPACTES POTENCIALS SOBRE EL PAISATGE
5.1 Impactes visuals
En base a les anàlisis anteriorment desenvolupades s’han identificat els efectes visuals produïts pel
projecte a l’escenari d’estudi. A la taula següent s’identifiquen aquests impactes considerant l’aspecte
ambiental i la seva presència en el paisatge.
ESCENARI

Polígon
4,
parcel·la 133
(segons
el
sigpac) del
municipi de
Foradada

ASPECTE
AMBIENTAL

PRESÈNCIA EN EL IMPACTES VISUALS
PAISATGE
Intrusió de nous elements artificials en el paisatge
Petita alteració dels elements visuals del paisatge
Increment de la presència antròpica en el
Infraestructura
paisatge
Inserció d’una
puntual i esvelta
edificació al
Lleugera variació de la qualitat visual del paisatge
paisatge
Adhesió de noves estructures típiques del
paisatge
Generació d’un nou Lleugera variació en trets característics de l’ús del
ús en el paisatge
paisatge

5.2 Caracterització dels impactes visuals
Havent analitzat les particularitats paisatgístiques de l’àmbit d’estudi, es procedeix a la descripció i
avaluació d’acord amb l’article 10 del Real Decret 1131/88 de 30 de setembre, pel que s’aprova el
Reglament per a l’execució del Real Decret Legislatiu 1302/86 de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte
Ambiental (BOE 239 de 05/10/88), del qual es desprèn que caldrà diferenciar entre: aspectes positius i
negatius, temporals i permanents, simples i acumulatius o sinèrgics, directes i indirectes, reversibles i
irreversibles, recuperables i irrecuperables, periòdics i d’aparició irregular, i continus i discontinus.
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Un cop detectats els efectes visuals d’aquesta activitat en el paisatge, es procedeix a l’elaboració de la
Matriu d’importància i la Matriu de Leopold, per tal d’obtenir una valoració dels efectes generats per
aquestes alteracions en el paisatge i establir un grau d’importància en funció de l’impacte.
Per tal d’obtenir una valoració acurada d’aquests impactes, és important diferenciar entre:
- Fase d’execució del projecte:
+ Impactes derivats de l’increment de la presència antròpica i maquinària en la fase
d’execució.
+ Impactes derivats dels moviments de terra en la fase d’execució.
- Fase d’explotació del projecte:
+ Impactes derivats de la presència de les naus en el paisatge.
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- MATRIU D’IMPORTÀNCIA
Fase d’execució del projecte
EFECTES
Intrusió
de
nous
elements artificials en el
paisatge
Petita
alteració
dels
elements
visuals
del
paisatge
Increment
de
la
presència antròpica en el
paisatge
Lleugera variació de la
qualitat
visual
del
paisatge
Adhesió
de
noves
estructures típiques del
paisatge
Lleugera variació en trets
característics de l’ús del
paisatge

INTENSITAT
Baixa

EXTENSIÓ
Puntual

MOMENT
Curt termini

PERMANÈNCIA
Temporal

REVERSIBILITAT
Reversible

Baixa

Puntual

Curt termini

Temporal

Reversible

Moderada

Puntual

Curt termini

Temporal

Reversible

Baixa

Puntual

Curt termini

Temporal

Reversible

Baixa

Puntual

Curt termini

Temporal

Reversible

Baixa

Puntual

Curt termini

Temporal

Reversible

INTENSITAT
Baixa

EXTENSIÓ
Puntual

MOMENT
Curt termini

PERMANÈNCIA
Permanent

REVERSIBILITAT
Reversible

Baixa

Puntual

Curt termini

Permanent

Reversible

Baixa

Puntual

Curt termini

Temporal

Reversible

Baixa

Puntual

Curt termini

Permanent

Reversible

Baixa

Puntual

Curt termini

Permanent

Reversible

Baixa

Puntual

Curt termini

Permanent

Reversible
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Fase d’explotació del projecte
EFECTES
Intrusió
de
nous
elements artificials en el
paisatge
Petita
alteració
dels
elements
visuals
del
paisatge
Increment
de
la
presència antròpica en el
paisatge
Lleugera variació de la
qualitat
visual
del
paisatge
Adhesió
de
noves
estructures típiques del
paisatge
Lleugera variació en trets
característics de l’ús del
paisatge

Tal i com es pot observar a les taules anteriors, i en termes de caracterització / avaluació segons la
normativa estatal:
Es tracta d’un impacte baix, puntualment negatiu pel que fa a efectes del paisatge, permanent,
continu i directe respecte a la presència de la nova nau, reversible i recuperable per mitjans
artificials, i simple pel que fa al tipus d’instal·lació.
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CÀRREGA

PAISATGE
LÚDIC
NE
NE
NE
NB
NB

HARMONIA
NB
NE
NE
NB
NB

TRANSPORT
CÀRREGA

LÚDIC
NB
NB
NB
NE

HARMONIA
NB
NB
NB
NB

MANTENIMENT

AVALUACIÓ

GESTIÓ DE RESIDUS ZOOSANITARIS

GESTIÓ DE CADÀVERS

GESTIÓ DE FEMS

GESTIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

NETEJA

CICLE PRODUCTIU

CONDICIONS AMBIENTALS

ALIMENTACIÓ

SUBMINISTRE D'ANIMALS

MANTENIMENT

AVALUACIÓ

GESTIÓ DE RESIDUS ZOOSANITARIS

GESTIÓ DE CADÀVERS

GESTIÓ DE FEMS

EXPLOTACIÓ

GESTIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

INSTAL·LACIONS

EXPLOTACIÓ

NETEJA

CICLE PRODUCTIU

CONDICIONS AMBIENTALS

ALIMENTACIÓ

SUBMINISTRE D'ANIMALS

PAISATGE

TRANSPORT

INSTAL·LACIONS
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- MATRIU DE LEOPOLD

A la matriu de Leopold adjunta, modificada pel cas, podem observar gràficament els impactes que genera
la nova nau sobre el paisatge.

Fase d’execució del projecte
EXPEDICIÓ

NB
NB

Fase d’explotació del projecte
EXPEDICIÓ

NE
NB
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Terminologia emprada en el quadre:
NA:
NB:
NE:
PB:
PA:

Impacte negatiu alt
Impacte negatiu baix
Impacte neutre
Impacte positiu baix
Impacte positiu alt

Els resultats obtinguts ens indiquen que en la fase d’execució del projecte, sobre les característiques
lúdiques i d’harmonia de la zona, s’hi produeix un impacte negatiu baix. En la fase d’explotació del
projecte, sobre les característiques lúdiques de la zona, s’hi produeix un impacte neutre; mentre que
sobre les característiques d’harmonia del paisatge, s’hi produeix un impacte negatiu baix.
5.3 Valoració d’impactes
Per tal de valorar els impactes caracteritzats anteriorment s’utilitza una taula tipus adaptada al cas. La
valoració es realitza seguint els següents paràmetres i puntuacions.
1.- Profitós (0) / Advers (1)
2.- Directe (3) / Indirecte (1)
3.- Temporal (1) / Permanent (2)
4.- Localitzat (1) / Extens (2)

5.- Reversible (1) / Irreversible (2)
6.- Recuperable (1) / Irrecuperable (2)
7.- Sinèrgic (3) / No sinèrgic (1)
8.- Afecció a recursos: Sí (2) / No (1)

A partir del sumatori dels aspectes anteriors sobre cada factor, es qualifica l’impacte segons els següents
intervals de valors:
- Compatible:
- Sever:

9 – 10
15 – 18

- Moderat:
- Crític:

11 – 14
19 – 20

A continuació es mostra la matriu per a la valoració dels impactes:

PAISATGE

AUGMENT DE LA VISIBILITAT
ALTERACIÓ DE L'ENTORN
ELEMENTS VISUALS
QUALITAT DEL PAISATGE

REVERSIBLE

IRREVERSIBLE

RECUPERABLE

IRRECUPERABLE

SINÈRGIA

NO SINÈRGIA

AFECCIÓ A RECURSOS

NO AFECCIÓ A RECURSOS

0

1

3

1

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

REUSLTAT

EXTENS

8

LOCALITZAT

7

PERMANENT

6

TEMPORAL

5

INDIRECTE

4

DIRECTE

3

ADVERS

2

PROFITÓS
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Vista la taula anterior, podem concloure les següents valoracions d’impacte per al paisatge:
Resulta un impacte moderat respecte a la visibilitat i elements visuals, i compatible respecte l’alteració de
l’entorn i qualitat del paisatge.
Pel conjunt de l’activitat es pot concloure que l’impacte paisatgístic és MODERAT – COMPATIBLE, però
l’aplicació de mesures d’integració sobre els elements a construir fa que el resultat sigui COMPATIBLE.
Les mesures d’integració proposades són:
- Acabat de les naus amb colors típics de la zona, parets de colors terrosos clars i teulades de
colors imitació teula àrab.

5.4 Degradació del paisatge
Es tracta d’un activitat que requereix pocs moviments de terres. Únicament serà necessària l’extracció de
les terres del fonaments, donat que la parcel·la escollida és bastant plana. Els moviments de terres a
realitzar tenen un incidència molt puntual sobre el medi degut a que la zona és plana i a que es tracta
d’una parcel·la de cultiu. Les terres extretes i sobrants, s’utilitzaran per a l’anivellament de la resta de la
parcel·la.
Per altra banda, actualment a la zona s’hi desenvolupa l’activitat ramadera, i per tant, està ben
comunicada; per aquest motiu no serà necessària l’obertura de nous camins o pistes durant la fase
d’execució i explotació del projecte.
Pel que fa al Patrimoni Cultural de la zona, no té influència sobre cap punt d’interès patrimonial.
Com ja s’ha descrit anteriorment, la zona d’execució del projecte, no es troba afectada per cap tipus de
protecció especial.
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És important tenir en compte que, malgrat l’impacte paisatgístic negatiu que pot suposar l’ampliació de
l’explotació, cal destacar l’impacte positiu en temes de millora de rendiment de l’explotació fet que suposa
garantir el correcte desenvolupament de l’activitat agrícola existent actualment.
Per les característiques que presenta una explotació de tipus ramader, cal dir que per tal de complir amb
la normativa vigent en matèria de medi ambient i sanitat animal, no és possible construir-les a les
proximitats d’altres explotacions ramaderes de la mateixa espècie, ni a prop de nuclis urbans, a més, el
promotor és titular de l’explotació.
En resum, es tracta d’una edificació que per les seves característiques, és totalment compatible a
la zona agrícola-ramadera objecte d’estudi.
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6. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES DE L’IMPACTE PAISATGÍSTIC
6.1 Mesures durant la fase d’execució
Per tal minimitzar els impactes potencials durant la fase d’execució, es creu convenient el seguiment de
les mesures següents:
- S’aprofitarà els camins existents a la finca per tal d’accedir al lloc de construcció de la nova nau
- Es realitzaran els moviments de terres estrictament necessaris i s’evitarà en tot moment
d’abocar material fora de la parcel·la objecte d’estudi.
- Prèviament a l’inici de l’obra, s’acotarà i replantejarà la distribució de les naus, per tal de limitar
al màxim els moviments de la maquinària.
- Un cop acabada l’obra es procedirà al reompliment de terres (allà on sigui necessari) i a la
regeneració de les franges de terra que quedin lliures als voltants de les naus.
- Es realitzarà la retirada i tractament de residus segons el Real Decret 200/1994.

6.2 Mesures durant la fase d’explotació
Per tal de minimitzar els impactes durant la fase d’explotació, es creu convenient el seguiment de les
mesures següents:
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- S’aprofitarà els camins existents a la finca per tal d’accedir a la nova nau.
- Manteniment de les franges de terra que quedin lliures als voltants de la nova nau, controlant la
vegetació adventícia que creixi en aquestes.
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7. CONCLUSIONS
En base als diferents factors que s’han analitzat al llarg del present estudi, es considera que l’impacte
visual de l’actuació serà localment mitjà, atès que s’altera lleugerament la composició visual actual de la
parcel·la per l’aparició de la construcció de la nau; i globalment baix, degut a que es troba en una zona ja
antropitzada, amb capacitat d’absorció d’activitats i amb altres edificacions similars disperses al llarg de la
zona agrícola. Des del punt de vista de les unitats de paisatge de segon pla, es considera que per temes
d’escala i d’absorció de l’entorn en que es troba, l’impacte és inapreciable.
Tal i com es pot veure a l’apartat de “Qualitat – Fragilitat” d’absorció visual, es tracta d’una zona amb una
qualitat paisatgística baixa i amb una fragilitat paisatgística baixa, fet que permet la incorporació
d’activitats quan sigui precís.
Per altra banda es preveu la construcció de la nau amb materials de tonalitats pròpies de la zona, tal com
s’indica al projecte constructiu, fet que minimitza l’efecte impactant sobre el paisatge.
L’impacte visual que generarà la instal·lació serà únicament el causat per la construcció de la nau i sitge
de pinso, donat que no es preveu la instal·lació d’altres elements. Tampoc es preveu l’afectació d’altres
parcel·les dels voltants.
La porció de terreny que no quedi edificat, al voltant de la nau, es realitzarà les operacions de
manteniment necessàries per tal de conservar-ne el seu estat original, amb conreus o vegetació
adventícia típica de la zona.
Per altra banda, recalcar la necessitat de garantir la rendibilitat de l’explotació i per tant també, la seva
continuïtat.
En definitiva, l’activitat projectada és totalment compatible a la zona, tant pel que fa a l’impacte
paisatgístic com pel que fa als usos actuals del sòl.

Foradada, abril de 2019
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