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Regantes de Guiamets". L'import del Projecte Modificat nº 2 un cop aplicats tots els coeficients
corresponents i l’IVA, queda en VINT-I-UN MILIONS VUIT-CENTS VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS

1 ANTECEDENTS I TRAMITACIÓ

SIS AMB TRES CÈNTIMS (21.827.806,03 €).

1.1

- L'empresa adjudicatària de les obres va sol·licitar diverses pròrrogues del termini d'execució de

ANTECEDENTS

les obres de referència, sent l'última fins al 4 de gener de 2010, que va ser concedida per
Les obres de "Millora del regadiu de la Comunitat de Regantes de l'Embassament de Guiamets

SEIASA DEL NORDESTE.

(Tarragona) van ser declarades d'Interès General en la Llei 24/2001 del 27 de desembre; sobre
- L'obra es va acabar dins del termini previst i d'acord amb la clàusula 20.1 del contracte d'obres,

aquesta base, la Comunitat de Regants del Pantà de Guiamets, la Generalitat de Catalunya i

es va procedir a realitzar la inspecció conjunta de l'obra el dia 26 de febrer de 2010. Resultant

SEIASA DEL NORDESTE van signar un conveni de col·laboració amb data a 28 d'Octubre del

aquesta positiva es va aixecar l'acta corresponent.

2002.

- Havent-se realitzat de forma satisfactòria la Inspecció Conjunta de l'obra, es va procedir a

- Al juny de 2003 es va acabar de redactar el Projecte de "Modernització del reg en la Comunitat

efectuar la Recepció de la mateixa amb 17 de març de 2010, reflectint tal acte en la corresponent

de Regants de Guiamets (Tarragona).

acta..
- Amb data a 10 abril de 2004 SEIASA DEL NORDESTE va treure a licitació les obres
- El termini d'execució de l'obra total va ser de 64 mesos naturals comptats a partir de la signatura

corresponents al projecte de referència per un import de 11.883.018,56 €.

de l'Acta de Comprovació del Replanteig.
- Al juliol de 2004 SEIASA DEL NORDESTE va adjudicar l'execució de les obres citades a
- Es disposa del “as built” de data octubre de 2010 que descriu la xarxa existent del regadiu de la

l'empresa U.T.E. BEFESA CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL Y BENITO ARNÓ

CCRR de Guiaments:

per la quantitat de 18.047.836,74 € (IVA inclòs), el que suposa una Baixa sobre el Pressupost de
Licitació del 21,13%, signant el corresponen Contracte per ambdues parts el 5 d’agost del 2004.

“CA 0202. Proyecto de obra ejecutada (As built) del Proyecto de modernización del riego en la
Comunidad de Regantes de Guiamets (Tarragona).”

- La signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig va tenir lloc a Guiamets (Tarragona) amb
data de 5 d'Octubre del 2004.

- En data 27 de març de 2014 el DAAM encarrega a Infraestructures.cat els següents estudis
d’alternatives amb l’objecte d’estudiar el millor sistema d’abastament de les parcel·les

- El Termini d'execució d'obra ofert pel Contractista va ser de 20 mesos naturals comptats a partir

anteriorment citades a partir de les xarxes existents:

de la signatura de l'Acta de comprovació del Replanteig.
- Amb data de 29 d'Octubre de 2007 mitjançant la resolució de la Subsecretaria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació aprova el "Proyecto Modificado nº1 de Modernización del Riego en la

-

“Regadiu de Tivissa. Estudi d’alternatives de la transformació al regadiu.” de Clau EA-ER14300.

-

“Regadiu de Capçanes. Estudi d’alternatives de l’ampliació del.” de Clau EA-ER-14295.

Comunidad de Regantes de Guiamets (Tarragona)". L'import del Projecte Modificat nº 1 un cop
aplicats tots els coeficients corresponents i l’IVA, queda en

- En data 30 d’octubre el DAAM fa l’encàrrec de canvi de títol del Regadiu de Capçanes:

DINOU MILIONS VUIT-CENTS

-

QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
(19.843.578,92 €).
- Amb Data 11 de Novembre de 2009 per Resolució de la Secretaria d’Estat del Medi Rural i
Aigua, s’aprova "Proyecto Modificado Nº2 de Modernización del Riego en la Comunidad de

2

“Estudi d’alternatives de l’ampliació del regadiu dels Guiamets als TM de Capçanes, els
Guiamets, Tivissa i Marçà.” de Clau EA-ER-14295.
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Les visites al territori acompanyats dels interessats porten a diferenciar dues zones, clarament

Municipi

separades per l’embassament dels Guiamets:
-

Zona Baix Priorat: Al nord de l’embassament i que inclou parcel·les dels TTMM de
Capçanes, els Guiaments i Marçà.
Zona de Mas de Fornols: Al sud de l’embassament i que inclou parcel·les dels TTMM els
Guiamets, Tivissa i Capçanes.

xarxes del regadiu del Pantà de Guiamets. La manca de dades en suport informàtic fa que en
data 29 de juliol de 2014 el DAAM encarregui a Infraestructures.cat el document:
Modelització del regadiu de la Comunitat de Regants del Pantà de Guiamets. Clau: E2ER-14300.

256

362,24

104,15

0

El Masroig

266

556,12

0

0

1.008

488

0

0

Móra la Nova

426

236,07

0

0

Tivissa

529

495,11

22,21

232

Marçà

0

0

19,02

0

Capçanes

0

0

55,37

0

2.485

2.138

201

232

Total

Taula 1.- Resum de les superfícies de reg de Guiamets.

- A març de 2015 el DAAM redacta el informe previ del Projecte Constructiu de consolidació de la

Partint de la superfície dominada per la xarxa de reg en l’actualitat (2.138 has segons document
As-Built) i afegint les ampliacions previstes s’obté que la superfície de reg futura arribarà a les
2.571 has. Aquest valor es inferior a la superfície de reg indicada a la concessió (2.675 has).

zona regable del pantà de Guiamets als TTMM de Capçanes, els Guiamets, Marça i Tivissa..

1.2

Ampliació ER
14300

Guiamets

Garcia

- Aquests estudis tenen el condicionant de conèixer el funcionament i capacitat actuals de les

-

Projecte
original

Superfície total (Ha)
Document AsAmpliació ER
built
14295

SITUACIÓ ACTUAL

En l’Annex 8. Estudi Agronòmic del projecte constructiu es determinen les necessitats bàsiques
de reg dels cultius en l’àmbit del projecte. Els resultats mostren que les dotacions previstes en la
concessió (2.205,60 m3/ha any) són suficients per a assolir les necessitats dels cultius existents a
la zona.

Si bé la concessió de reg suposa una superfície dominada per el pantà de Guiamets de 2.675
has, en el projecte original de modernització de la xarxa de reg es va estimar una superfície total
de reg de 2.485 has. Aquesta superfície es va veure lleugerament reduïda durant l’execució de
les obres de modernització de la xarxa, la qual va arribar a un total de 2.137,77 has, segons el
document As-Built de l’obra.

La superfície total futura un cop fetes les ampliacions serà inferior a la superfície prevista a la
concessió.

A banda del projecte d’ampliació objecte d’aquest treball, cal indicar que en paral·lel s’està
redactant un segon projecte d’ampliació del regadiu a la zona de Tivissa amb clau ER-14300.

Per tant, les ampliacions de la xarxa de reg i per tant l’augment de superfície es manté dins
dels paràmetres de superfície i dotació de la concessió existent i per tant no serà
necessari sol·licitar cap modificació d’aquesta

Les dades de superfícies corresponents a la situació actual i les superfícies d’ampliació
considerades en ambdós projectes d’ampliació es resumeixen en la següent taula:

1.3

SITUACIÓ CONCESSIÓ ACTUAL

La última actualització de la concessió de reg data de maig de 2002 i té per objecte justificar una
dotació menor que la considerada fins a la data (3.500 m3/ha any). La disminució de la dotació es
justifica per la constatació de que els consums reals eren força inferiors i que per tant les
dotacions a emprar podien considerar-se inferiors (2.205,60 m3/ha any).
Aquesta dotació s’obté de considerar el volum total de concessió (5,9 hm3) i una superfície total
de reg de 2.675 has essent el valor obtingut inferior als valors de consum reals de la comunitat
del Pantà de Guiamets.
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•

2 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

La jornada de reg comprèn un funcionament de les xarxes a 18 h diàries durant els 7 dies
de la setmana, resultant un total de 126 h/setmanals.

La justificació del present Estudi d’Impacte Ambiental és analitzar, avaluar i corregir, compensar o
prevenir les possibles afeccions ambientals del Projecte de de consolidació del regadiu dels

CANONADES XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Guiamets als TM de Capçanes, Els Guiamets, Tivissa i Marçà. CLAU: IA-ER-14295, elaborat per

Les canonades de distribució previstes han estat de PEAD100 tal i com s’especifica a l’informe

INFRAESTRUCTURES.CAT amb la col·laboració de l’empresa Aqualogy per encàrrec del

previ del projecte. Donat els diàmetres obtinguts en el disseny final de la xarxa i la orografia del

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

terreny s’han mantingut el criteri.

3 CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

Per a la definició de les seccions tipus de les rases de la xarxa secundària es consideraran els
següents factors:

A l’annex 3 es presenta una descripció del projecte constructiu elaborat per AQUALOGY

• Amplada de les rases de 0,25 m a ambdues bandes del tub en cas de 160 mm ≤ DN ≤ 400 mm
i 0,20 m en cas de tubs de DN < 160 mm.

continuació es presenta un resum de les característiques principals del mateix.

• Llit i rebliment de la zona entorn a la canonada (fins 30 cm per sobre de la generatriu del tub)
de material seleccionat de la pròpia excavació (ø < 2 cm) compactat al 95%.

Com a criteris de disseny i característiques del projecte, cal esmentar que:
-

En cap cas s’augmenta la concessió ja atorgada de 2.205,60 m3/ i any, segons

Per a la definició de les seccions tipus de les rases de la xarxa secundària es consideraran els

l’actualització de la concessió de data 16 de maig de 2002.

següents factors:
-

L’ampliació de la zona de reg es per poder donar un reg de suport dels conreus ja
• Llit i rebliment de la zona entorn a la canonada de 30 cm de material seleccionat de la pròpia
excavació (ø < 2 cm) compactat al 95%.

existents en les parcel·les d’ampliació de reg.
-

Tot i l’ampliació, no es superarà la superfície total per la qual es disposa de concessió,

• Ample de rasa de 0,4 m per a rases amb fins a 4 tubs i 0,6 m en rases amb més de 4 tubs.
XARXA DE REG ZONA NORD

que es de 2.675 Ha, tal i com consta en la actualització de la concessió.

3.1

L’àrea total (zona actual i zona d’ampliació) és de 261,24 hectàrees, el cabal de disseny a la

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

capçalera de la xarxa és de 88 l/s (316,8 m3/h) i el cabal acumulat de 208,2 l/s (749,52 m3/h).
Els criteris de disseny son els següents:
El punt de connexió de l’ampliació a la xarxa existent és el PK1+375 del ramal TO-1 de la

• Dotació màxima mensual: 402 m3/ha

Tosseta.

• Mes de màxima demanda: Juliol

El ramal principal compta amb una longitud de 5.500 m i tres ramals. La taula següent mostra les
característiques d’aquests:

• Cabal a hidrant:
o Fins a 5 ha: 3,704 l/s

RAMAL

o Més de 5 ha: 0,738 l/s·ha

RAMAL TO-2
RAMAL TO-2.1
RAMAL TO-2.2
RAMAL TO-2.3

• Cabal a pressa parcel·laria:
o Superfície parcel·la =< 0,3 ha : Q=1l/s
o Superfície parcel·la =< 3 ha :

Q=1,85 l/s

o Superfície parcel·la > 3 ha :

Q=0,62 l/s·ha

LONGITUD (m)

RANG DN'S (mm)

5500
608
401
1473

400-125
90
110
200-125

Taula 2. Longituds i diàmetres ramals zona nord
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Al llarg del traçat d’aquests es produeixen tres encreuaments de carreteres que s’executaran

RASES

mitjançant desviaments provisionals i rasa. Les canonades s’allotjaran en una veïna de protecció i

Les canonades aniran allotjades en rases paral·leles a la xarxa de camins existents, per l’interior

es formigonaran. El recobriment mínim sobre la clau de la veïna serà de 1,5 m.

de les finques. Donada la naturalesa del terreny, s’ha projectat l’execució de les rases mitjançant

En la següent taula s’indiquen els punts de creuament:
RAMAL
RAMAL TO-2
RAMAL TO-2.1
RAMAL TO-2.2

rasadora per a les canonades de PEAD (diàmetres iguals o inferiors a 400 mm). Per fer aquesta

PK

CARRETERA

DIÀMETRE
TUB (MM)

0+950,00
0+580,00
0+395,00

TV-3031
TV-3031
TV-3002

400
90+63
110+3x63+75

DIÀMETRE
BEINA (MM)
600
150+100
150+4x100

rasa, prèviament al pas la maquinària, s’ha d’executar una pista paral·lela a la rasant de la
canonada.

3.2

DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES

3.2.1 ALTERNATIVES TRAÇAT ZONA NORD

Taula 3. Encreuament de carreteres zona nord

Donada la complicada orografia per arribar a les parcel·les situades a l’altre banda del ferrocarril

XARXA DE REG ZONA SUD

Barcelona-Flix, s’analitzen diferents alternatives per tal de minimitzar la longitud de canonada, els
L’àrea total (zona actual i zona d’ampliació) és de 48,10 hectàrees i el cabal de disseny a la

diàmetres de les canonades i els encreuaments amb infraestructures principals avaluant els

3

capçalera de la xarxa és de 35,5 l/s (127,8 m /h).

aspectes tècnics, econòmics i ambientals. Les alternatives a estudiar són les següents:

La zona sud es troba formada per un únic ramal de 3.619 m amb diàmetres compresos entre els

camí en zona boscosa fins a arribar a les parcel·les de reg. En aquest tram es produeix

-

Alternativa 1. Traçat entre parcel·les per les Pedrenyeres
Alternativa 2. Traçat per camí existent per les Pedrenyeres
Alternativa 3. Traçat entre parcel·les pel Mas d’en Valls

l’encreuament amb la carretera TV 3031 i la línia de ferrocarril Barcelona-Flix.

-

El resum de es característiques de cada alternativa es recull en la següent taula:

280 i 125 mm. Aquest ramal s’inicia a l’EB de la Tosseta i transcorre els primers 1500 m per un

L’encreuament de la carretera TV-3031 s’executarà amb la mateixa metodologia indicada per als

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud tram a estudiar

1,1 km

1,32 km

1,40 km

L’encreuament amb la línia de ferrocarril s’executarà mitjançant una clava de 30 m de canonada

Longitud xarxa

7,65 km

7,85 km (+220m)

7,95 km (+300m)

d’acer DN400 dins la qual s’allotjarà la canonada de reg de PEAD DN 250. La distància mínima

Creuament ferrocarril

Clava + permisos

Pont + permisos

Cap

prevista des de la clau de la veïna fins a la plataforma és de 1,5 m. A banda i banda de

Creuament barranc

5 cops

5 cops

4 cops

encreuaments de carreteres de la zona nord.

l’encreuament s’han previst arquetes de seccionament que permetin aïllar aquest tram en cas de
-

trencament de la canonada.

RAMAL
TIG-01
TIG-01

CARRETERA/LÍNIA

PK

DIÀMETRE
TUB (MM)

TV-3031
Barcelona-Flix

0+300,00
1+400,00

280
250

Taula 5. Alternatives traçat Zona Nord

3.2.2 ALTERNATIVES TRAÇAT ZONA SUD

DIÀMETRE
BEINA
(MM)
400
400

Donada l’orografia existent d’aquesta zona, s’analitza el tram inicial entre l’estació de bombament
i l’inici de les parcel·les de reg. A continuació es contempla realitzar la traça de la impulsió sud
tenint en compte aquestes dos opcions:

Taula 4. Encreuament d’infraestructures zona sud

- Alternativa 1: Traçat de la canonada seguint la traça de les torres elèctriques
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- Alternativa 2: Traçat de la canonada seguint una part del “camí del Tren” i realitzant una
clava a la línia ferroviària de Barcelona a Flix.

4 ALTERNATIVES PLANTEJADES
4.1

ALTERNATIVES DESCARTADES

L’estudi d’alternatives de l’ampliació del regadiu dels Guiamets als TTMM de Capçanes, els
Guiamets, Tivissa i Marçà (Clau: EA-ER-14295) parteix del llistat de parcel·les previstes amb
voluntat d’adherir-se al regadiu existent del Pantà de Guiamets a data del 2 de setembre de 2014
amb una superfície de 138,62 ha per la zona Nord.

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud tram a estudiar

1,1 km

1,32 km

1,40 km

Longitud xarxa

7,65 km

7,85 km (+220m)

7,95 km (+300m)

Creuament ferrocarril

Clava + permisos

Pont + permisos

Cap

Creuament barranc

5 cops

5 cops

4 cops

-

Taula 6. Alternatives traçat Zona Nord

4.2.2 ALTERNATIVES TRAÇAT ZONA SUD

Per tal de poder assolir els requeriments de pressió i cabal dels hidrants de reg de la xarxa i

Donada l’orografia existent d’aquesta zona, s’analitza el tram inicial entre l’estació de bombament

aprofitant les instal·lacions existents a l’estació de bombament de la Tosseta es proposa una

i l’inici de les parcel·les de reg. A continuació es contempla realitzar la traça de la impulsió sud

superfície d’ampliació per entrar a l’ampliació de la xarxa Tosseta és de 152,65 ha i la màxima

tenint en compte aquestes dos opcions:

cota regable de 265 m aproximadament per no tenir dèficit de pressió a embassament mig.

- Alternativa 1: Traçat de la canonada seguint la traça de les torres elèctriques
- Alternativa 2: Traçat de la canonada seguint una part del “camí del Tren” i realitzant una
clava a la línia ferroviària de Barcelona a Flix.

Igualment, s’han descartat parcel·les incloses en la sol·licitud inicial, que per la seva dispersió i
ubicació suposen un increment significatiu de la inversió en relació a la superfície regada.
Finalment s’ha descartat una sèrie de parcel·les per raons tècniques.
La superfície total exclosa és de 26,8 ha en la zona Nord.

4.3

La superfície total exclosa és de 8,5 ha en la zona Sud

DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

4.3.1 TRAÇAT NORD

4.2

DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
L’alternativa escollida és la número 3, ja que tot i que la longitud de traçat són 80m més que

4.2.1 ALTERNATIVES TRAÇAT ZONA NORD

l’alternativa 2, no requereix cap creuament addicional del ferrocarril ni dels barranc i el cost és

Donada la complicada orografia per arribar a les parcel·les situades a l’altre banda del ferrocarril

menor.

Barcelona-Flix, s’analitzen diferents alternatives per tal de minimitzar la longitud de canonada, els

Modelitzant l’alternativa 3 que té 300 m més de longitud que l’alternativa 1 i mantenint el mateix

diàmetres de les canonades i els encreuaments amb infraestructures principals avaluant els

rang de velocitats que l’alternativa 1, s’obté que pràcticament els dèficits de pressió són els

aspectes tècnics, econòmics i ambientals. Les alternatives a estudiar són les següents:

mateixos, a excepció del hidrant TO-120 que millora 5 mca.

-

Alternativa 1. Traçat entre parcel·les per les Pedrenyeres
Alternativa 2. Traçat per camí existent per les Pedrenyeres
Alternativa 3. Traçat entre parcel·les pel Mas d’en Valls

Per tant, es corrobora que la millor alternativa per accedir a les parcel·les a l’altre banda del

-

El resum de es característiques de cada alternativa es recull en la següent taula:

l’agrupació TO-120.

ferrocarril és l’alternativa 3, ja que tot i incrementar la longitud de la xarxa, estalviem el creuament
del ferrocarril i un creuament amb el barranc de les Pedrenyeres i guanyem 5 mca de pressió a

.
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La zona marca la separació entre els paisatges rudes i agrests de la Serra de Llaberia que
desapareixen per donar pas a zones planes i menys agressives, més antropitzades i ocupades

4.3.2 TRAÇAT SUD

principalment per zones de cultiu.

Per la definició del traçat de la impulsió de la zona sud es constata, a partir de visites a camp, que

També trobem el pantà dels Guiamets, amb una capacitat de 10 Hm³. La resclosa té 50 m.

el traçat de color blau és de difícil execució i que en tota la seva traça no hi existeix cap camí sinó

d'alçària.

que la franja que s’observa és la pròpia esbrossada de la construcció/manteniment de la zona de

La zona en la qual es realitza l’estudi del medi correspon al Sistema Mediterrani, en la regió

servitud de la línia elèctrica.

biogeogràfica de la mediterrània, del bosc de fulla dura, tot l’any verd, i de les màquies i dels erms
naturals. Dins d’aquesta regió, pertany al territori de contacte de la província boreomediterrània -

5 PRINCIPALS

TRETS

SIGNIFICATIUS

DEL

MEDI

I

o país dels alzinars- i la província austromediterrània –de les màquies i de clima més sec.

ALTRES

La terra baixa mediterrània és una amplíssima àrea que comprèn totes les terres litorals i interiors

CONDICIONANTS

on les condicions climàtiques són de tipus mediterrani. Això determina que la vegetació present

5.1

sigui bàsicament perennifòlia i escleròfil·la. Geogràficament aquestes condicions es donen des

MARC GEOGRÀFIC

del nivell de mar fins als 800-1000 m (tot i així a les zones més eixutes pot assolir els 1300 m).

La zona d’estudi es inclou els termes municipals de Tivissa, Guiamets, Marçà i Capçanes.

Actualment a la zona d’estudi la vegetació està dominada per camps de conreu de secà, amb

La zona es troba en àrees rurals a cavall entre les comarques del Baix Camp, el Priorat i la

conreus arboris com l’olivera, l’ametller i la vinya, etc. A les zones més desfavorables per

Ribera d’Ebre.

l’establiment dels camps creix una pineda secundària de pi blanc que forma part d’una brolla on
Ens trobem en la serralada Prelitoral Catalana, entre les Muntanyes de Prades i les Tivissa-

es troben les espècies típiques de l’alzinar i de la màquia. A la zona d’estudi no s’ha trobat

Vandellòs i constitueix un espai de connexió entre les esmentades muntanyes. Està delimitada

garrigars

tectònicament per la falla del Montalt a l’oest, d’uns 50 km de longitud i a l’est per la falla de Reus
– Valls, de 75 km.

5.2

La riera de Marçà recull les aigües dels diversos barrancs de la Conca del riu Ebre, entre els que

Pel que fa al planejament territorial amb incidència en els municipis s’han consultat:

destaca el barranc de la Vall de Capçanes. En aquesta conca també s’hi inclou el barranc de

MARC ADMINISTRATIU

-

Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1985

-

Pla Territorial Parcial de El Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12 de

Mussefres i els seus afluents. La major part d’aquests barrancs són estacionals, portant aigua
quan plou, degut en bona part a la naturalesa càrstica i abrupta del terreny, que condiciona també

gener de 2010 per la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Acord GOV/4/2010 i publicat al

l’existència de nombrosos salts i olles.

DOGC el 3 de febrer de 2010
Degut a la seva situació pròxima al mar i amb cims propers als 1.000 m (cim de la Miranda, de
-

917 m), la zona gaudeix d’una certa bonança climàtica, exceptuant valors extrems durant l’estiu i

Pla Territorial Parcial de Les terres de L’Ebre, aprovat definitivament en data 27 de juliol
de 2010 per la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Acord GOV/130/2010 i publicat al

l’hivern. Destaquen també les boires, majoritàriament provinent de les marinades i que en temps

DOGC el 19 d’agost de 2010

estables es poden mantenir alguns dies. Pel que fa als vents, el més important és el vent de
mestral, de component nord-oest, que escombra la zona amb força especialment a la tardor,
hivern i inicis de primavera.
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5.2.1 PLANEJAMENT

5.3

El POUM de Guiamets amb expedient num. 2010/039775/T es va aprovar definitivament el 5 de

A l’Annex 8 de vegetació, es comenten els Habitats d’interès comunitari que trobem en la zona

maig de 2011 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.

d’afecció de la nova zona de reg. No obstant, a continuació s’exposen els HIC present en la zona

La zona d’estudi està marcada com a zona de protecció especial.

de la XN2000, tots ells no prioritaris:

En l’ajuntament de Capçanes no es fa referència a la zona de protecció

Codi

Nom

9540

Pinedes mediterrànies

3250

Rius mediterranis amb vegetació de Glaucion flavi

6420

Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI

El POUM de Marçà amb expedient num. 2003/009022/T es va aprovar definitivament el 2 de
març de 2005 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.
El Text refós de les normes urbanístiques de planejament general de Tivissa amb expedient num.
2005/019556/E es va aprovar definitivament el 6 d’octubre de 2005 per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les terres de l’Ebre.

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

En els POUM consultats, no es fa menció a les característiques dels terrenys afectats per la
consolidació del reg.

D’aquests, únicament les pinedes es veuen afectades per la col·locació de les canonades.
5.2.2 ESPAIS PROTEGITS

S’adjunta taula amb les superfícies d’afecció a la zona forestal de les alternatives dels dos

A la zona d’estudi trobem la zona inclosa a la XN2000 Tivissa-Vandellòs-Llaberia. (Veure plànol

traçats, i en el cas del traçat Sud, la que està en XN 2000

02 full 1 de 3: Espais protegits. PEIN i Xarxa Natura 2000).

TRAÇAT NORD
LONGITUD (m)

Taula 7 Descripció zona XN2000

CODI

DENOMINACIÓ

SUP (ha)

LIC

ZEPA

ES5140009

Tivissa-Vandellòs-Llaveria

24.532,4

SI

SI

FORESTAL
FORA XN 2000

alterna 1
1.433,30

alterna2
1.289,82

SUP RESTAURACIO (m2)
alterna3
1.461,75

alterna 1
12.591,56

alterna2
11.029,08

alterna3
12.876,01

TRAÇAT SUD
La zona d’ampliació nord, no afecta en cap cas la zona XN2000.
La zona d’ampliació sud, al sud de l’embassament de Guiamets, actualment son totes parcel·les

ZONA
FORESTAL

de cultius agrícoles, en la majoria dels casos de vinyes i altres cultius llenyosos, per tant no hi ha

FORA XN 2000
EN XN 2000

LONGITUD (m)
alterna 1
alterna2
633,77
1.065,26
1.507,47
409,65

SUP RESTAURACIO (m2)
alterna 1
alterna2
5.417,59
7.698,31
8.987,05
1.691,76

modificació de l’ús del sòl, tot i que es troben dins XN2000. Igualment, alguna d’aquestes finques
ja es troben en l’actualitat en reg, amb un reg per degoteig. Comentar que la zona és troba en la
Taula 8.- Superfície d’afectació en zona forestal i dins de XN 2000 de les alternatives

perifèria de la zona protegida, i ja en el límit amb zones sense els valors que han provocat la
protecció de la zona.
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5.3.1 CONNECTIVITAT I FRAGMENTACIÓ

5.5

Els rius i rieres de la zona, i l’embassament de Guiamets actuen com a corredor biològic de llarg

A grans trets la Serra de Llaberia es troba formada per argiles a les zones de la base (Pratdip,

abast. Per altra banda, s’han detectat diversos corredors de fauna de caire local, localitzats en

Racó de la Dóvia, Santa Marina,..) i per calcàries i dolomies en la zona més elevada (Miranda,

zones forestals entre cultius que accedeixen als punts d’aigua que suposen les rieres i

Mont-redon, Mola de Colldejou,etc.). Part de l’aigua procedent de la pluja sí infiltra en el subsòl.

embassament.

Aquesta aigua s’escola per un terreny permeable i fins a trobar un terreny impermeable. En el cas

En les visites de camp s’ha detectat presència de fauna (guineus, toixó, porc senglar) en els

de Llaberia el terreny permeable seran les calcàries i dolomies i el terreny impermeable seran les

ecotons de la zona, sobre tot en la zona de xarxa natura 2000, i en zones d’aproximació als

argiles. El contacte entre aquests dos materials pot provocar l’aparició d’un aqüífer el qual

cursos d’aigua.

passaria a formar una font en el cas que la surgència sortís a la superfície.

Tot i que son corredors naturals, esmentar que la zona, amb taques de vegetació natural i cultius,

5.6

no ofereix impediments importants al pas de fauna.

5.4

HIDROGEOLOGIA

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

La Serra de Llaberia se situa a la Serralada Pre-litoral i en els contraforts més orientals del
massís del Priorat, el qual comprèn afloraments mesozoics, paleozoics i roques plutòniques.

HIDROLOGIA

Geològicament està formada per materials mesozoics amb Triàsic ben representat, Juràssic i
Tota la zona d’estudi pertany a la conca del riu Siurana. Des del punt de vista administratiu ens

Cretaci Superior. Els materials Triàsics se situen a la zona basal de la Serra de Llaberia

trobem a la conca dels Pirineus Orientals. El riu Siurana desemboca en l’Ebre a la població de

(Colldejou, Pratdip, La Torre de Fontaubella, Marçà i Capçanes) i estan representats per

Garcia.

dolomies, calcàries, margues i argiles vermelles i versicolors. Els materials Juràssics formen les

Un dels afluents del riu Siurana es la Riera de l’Asmà, que es on trobem l’embassament dels

cingleres i els espadats tabulars que caracteritzen el conjunt de la Serra de Llaberia (Racó de la

3

Guiamets amb una capacitat de 9,2 Hm . Aigües amunt rep el nom de Riera de Capçanes. La

Dóvia, Serra d'En Jover, etc.) i estan formats per dolomies, bretxes dolomítiques, calcàries i

2

superfície de la conca de l’embassament és de 75 km .

calcàries margoses. Aquest conjunt carbonàtic presenta unes coloracions grisenques i hi són

A la zona d’estudi trobem nombroses rieres temporals, que només porten aigua en èpoques de

abundants els fòssils de braquiòpodes, equinoderms, lamel·libranquis i ammonoïdeus i/o

pluges.

ammonites. Els materials Cretacis afloren a les parts més topogràficament elevades com (La
Miranda, Mola de Colldejou, Mont-redon, etc.) i estan representats per sorres, argiles vermelles,

A la zona trobem l’embassament dels Guiamets, aquesta massa d’aigua s’utilitza principalment

dolomies, calcàries i margues.

per a reg, tot i que també s’utilitza com a àrea d’esbarjo, (amb piragües i basses, com a pesca

A la zona trobem la geozona 310: Encavalgaments de Pratdip-Llaberia i la Mola de Colldejou, tot i

esportiva, passeig, ...)

que no s’afecta pel projecte.

No es canvia la dotació concedida per la Confederació Hidrogràfica del Ebre. L’augment de
superfície be donat per una major eficiència de reg, no per un augment de cabal captat, per tant

5.7

SÒLS

no hi haurà afecció per captació d’una major quantitat d’aigua.
A la zona d’estudi apareixen - seguint la classificació de sòls de la Soil Taxonomy System- els
A la zona d’estudi no hi ha cap zona humida, del Inventari de Zones Humides de la Generalitat de

entisòls (sòls que a conseqüència de la seva posició geomorfològica inestable, perquè la seva

Catalunya.

posició permet el dipòsit de noves aportacions o perquè són massa joves, no presenten un perfil
diferenciat)
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En la zona es pot definir en general que les parcel·les a regar ocupen posicions de final de

5.8

vessant, d’enllaç amb el fons de vall. L’abancalament és suau.

QUALITAT ATMOSFÈRICA

La zona d’estudi es troba a la zona catalogada com a 15: TERRES DE L’EBRE segons la

Es tracta de sòls profunds, d’origen col·luvial. El cultiu dominant d’aquesta unitat de sòls són els

delimitació de zones de qualitat de l’aire.

extensius, cereals i farratges i els cultius llenyosos de vinyes i oliveres. El drenatge és ràpid,

La zona 15, Terres de l’Ebre, presenta nuclis urbans de grandària mitjana i petita, que

afavorit per la posició fisiogràfica. Les granulometries són mitjanes. Sòls desenvolupats en posició

representen només un 20% del total de la superfície de la zona, fent que les àrees rurals siguin

de vessant a partit dels materials arrossegats per esllavissaments. Són sòls profunds, fèrtils, de

predominants en el territori.

textura mitjana, amb elements grossos i ben drenats. La pendent general és del 3-15%.
Totes les mesures realitzades prèviament estimen que els nivells de contaminació són inferiors
S’han definit les següents opcions d’amplades d’afecció per tal d’afectar el mínim possible de

als establerts per legislació.

superfície:
Durant la fase constructiva l’emissió de gasos serà deguda al trànsit de maquinària pesada es
VALORS DE LES ZONES DE TREBALL:

produirà un increment de contaminants en les zones properes als camins i carretera d’accés a la

ZONA FORESTAL EN XN 2000
A+B
C

zona de treball.

Diam
tub
(mm)

Zona de treball
(m)

Abassegament
Terra excavada
(m)

Amplada a
esbrossar i
revegetar (m)

400

4

2,5

6,5

5.9

VEGETACIÓ

La vegetació potencial de la zona d’estudi és troba a cavall entre la màquia litoral de garric i
margalló (Querco-Lentiscetum), típica dels sòls calcaris amb escasses precipitacions i el domini

ZONA FORESTAL FORA DE XN 2000
A+B
C
D
Diam
tub
(mm)

400

Zona de treball
(m)

Abassegament
Terra excavada
(m)

4

2,5

Zona de
Transport (m)

3,5

de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum). Aquestes associacions són

Amplada a esbrossar i
revegetar (m)
Amb camí
preexistent

Sense camí
preexistent

6,5

10

avui dia molt poc abundant a les terres de l’Ebre i a tota la costa meridional catalana doncs ha
estat molt destruïda pel foc i per l’acció de l’home.
Tal i com s’indica en la cartografia, la major part de la superfície de la zona d’estudi es tracta de
conreus llenyosos de secà (majoritàriament oliveres, ametllers i vinyes) (codi 82c cartografia

ZONA AGRÍCOLA
A+B
Diam
tub
(mm)

400

Zona de treball
(m)

4

hàbitats Catalunya E 1:50.000). També hi ha zones grans de conreu extensiu de cereal de secà.
C

TV

D

Abassegament
Terra excavada
(m)

Abassegament
de Terra vegetal
(m)

Zona de
Transport
(m)

2,7

1,3

3

Trobem taques de formacions forestals de pi blanc entre les zones de conreu.

Amplada a esbrossar i
restaurar (m)

En el Barranc del Marmellans trobem una zona amb alberedes i pollancres.
Amb camí
preexistent

Sense camí
preexistent

8

11

En el curs d’aigua

principal trobem vegetació de ribera tant aigües amunt com avall de

l’embassament de Guiamets.
Les actuacions previstes en el projecte no han d’afectar la vegetació natural, ja que les
canonades discorren per camins i no es farà transformació de zones naturals a agràries.
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La Generalitat de Catalunya, va recollir els arbres monumentals (Decret 214/1987 de declaració

La zona no es troba inclosa dins de cap altra figura de protecció amb objectius proteccionistes per

d'arbres monumentals) i els arbres d'interès comarcal i local (Decret 47/1988 sobre la declaració

a la fauna.

d'arbres d’interès Comarcal i Local).

5.11.1 ÀREES DE GESTIÓ CINEGÈTICA

Consultades les dades sobre arbres monumentals a la zona d’estudi, s’ha constatat que n’hi ha

A la zona d’estudi trobem tres àrees de gestió cinegètica

un de catalogat. Es tracta de la Mata de Darmós (Pistacia lentiscus), situada en el TM de Tivissa.
Es troba a mes de 3 km de la zona d’estudi.
A la zona d’estudi no s’han detectat espècies protegides

5.10 RISC D’INCENDI

Nom
Serra
d’Almos
Guiamets

matrícula
T-10244
T-10151

Capçanes

T-10177

Els termes municipals de la zona d’estudi estan considerats com d’alt risc d’incendi forestal entre

Titular
Societat de caçadors
Montalt
Societat de caçadors
Sant Lluis
Societat d’aficionats a
la caça de Capçanes

Superf (ha)
2.589

TM
La Serra d’Almos, Tivissa

1.168

Els Guiamets

1.453

Capçanes

Al sud de la zona trobem un refugi de fauna salvatge en la zona XN 2000. No es veu afectat per

el 15 de juny i el 15 de setembre per l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual

les actuacions.

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 2022 de 10.3.1995). També,
segons el mapa de perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals,

5.12 PAISATGE

elaborat per la Generalitat de Catalunya, la zona d’estudi es troba dins de les zones catalogades
El paisatge en general és poc habitat, únicament amb la presència del petits nuclis de Marcà,

com a ET2 Tivissa – Vandellós – Llaveria – Pradell.

Capçanes, els Guiamets i La Serra d’Almos; i on de tant en tant es percep enmig d’aquest mosaic
La nova infraestructura no suposarà un increment del risc d’incendi forestal, però, durant la fase

agroforestal activitat humana (masos, camps de conreu, cabanes, línies elèctriques, ...)

de construcció cal tenir una especial cura per tal d’evitar situacions de risc que puguin augmentar
Les unitats del paisatge identificades s’enumeren a continuació:

aquest risc d’incendi.

Taula 9 Unitats de paisatge de la zona

.

modificació dels ecosistemes naturals (alzinar i màquia litoral). Així, l'espai avui dia ocupat per

IDENTIFICACIÓ
I
II
III
IV

camps de conreus i edificacions humanes havia estat ocupat bàsicament per boscos esclerofil·les

5.13 MEDI SOCIOECONÒMIC

5.11 FAUNA
L'àrea objecte d'estudi està bastant humanitzada i conseqüència d'això ha estat la profunda

DESCRIPCIÓ
Aigües continentals
Barrancs mediterranis temporals
Cultiu en terrasses de conreus llenyosos
Vessants amb vegetació natural

d’alzina i per la màquia litoral de garric. En aquest procés de transformació, el grup dels grans
5.13.1 DADES ETNOGRÀFIQUES

vertebrats ha estat el més afectat, donat l'elevat grau d'incompatibilitat entre aquest grup faunístic
i la presència de gent.

Els Guiamets, Capçanes, Marçà, dins de la comarca del Priorat i la Serra d’Almos en terme de
Tivissa, Ribera d’Ebre, són els quatre municipis per on es projecte el traçat de la canonada per a

Esmentar que estem en el límit cap a l’oest de la zona de la Serra de Llabería, on trobem una

la consolidació del regadiu dels Guiamets.

gran quantitat d’espècies que si que poden utilitzar la zona d’estudi per obtenir aliment o simple
dispersió.

Es tracten tots ells, de nuclis poblacionals de petites dimensions, on l’activitat agrària que ocupa
una superfície considerable del seu terme municipal dedicat als cultius de la vinya, l’olivera, els
11
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fruiters i al conreu herbaci, és l’activitat econòmica principal, juntament amb la de serveis
relacionada amb el món rural i agrari. són els sectors econòmics predominants. La població es

Taula 11 Taula resum dels impactes més significatius

troba dispersa, en masies, petits nuclis de població i/o nuclis agregats, això fa que la densitat
VECTOR
ESTUDIAT:

poblacional, no sigui massa gran, no supera en el millor dels casos els 38 hab/km2.

IMPACTE

El nombre d’explotacions agràries i superfície censada de cada municipi és la següent:

Avaluació
abans de
mesures
correctores

Taula 10 Num explotacions agràries i superfícies. (2009) Font IDESCAT
Els Guiamets

Capçanes

Marçà

Tivissa

Amb terres

70

57

113

343

Hectàrees

630

659

815

6.895

PLANEJAMENT
TERRITORIAL

OCUPACIÓ DEL
TERRENY I
BALANÇ DE
MATERIALS

5.13.2 PATRIMONI CULTURAL
Per tal de localitzar els elements del patrimoni cultural, s’ha fet una recerca documental en relació

ESPAIS
PROTEGITS I
CONNECTIVITAT

a possibles bens del patrimoni cultural existents tant en la zona afectada com en el seu entorn
mes proper. D’aquesta manera, han estat consultats:
-

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAPC).

-

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC).

-

la documentació relativa a l’ordenament urbanístic dels municipis afectats pel projecte

HIDROLOGIA

En cap dels planejaments consultats (territorials i locals) Compatible
es preveu el projecte
Alteració de la geomorfologia del terreny en la col·locació Compatible
de canonades. Afecció temporal.
Alt 1 sud, Canonada ocupa més superfície forestal i Moderat
sense camí, amb el que l’impacte es superior
Moderat
Les dos alternatives sud discorren per XN 2000
L’alternativa 1 ocupa més zona forestal que l’alternativa 2 Moderat
Alt 3 traçat nord travessa 4 barrancs, la 1 i la 2 travessen Moderat
5
No s’augmentarà la captació de reg ja en concessió

Dels elements trobats, s’han plantejat una sèrie de mesures preventives i correctores Hi han un
gran nombre d’elements que estan afectats per el projecte i s’han proposat tot una sèrie de

VEGETACIÓ

Afecció de zones de boscos de pi blanc. Alt 1 > Alt 2 en la
Moderat
zona sud. Caldran mesures de restauració.

FAUNA

Afecció durant les obres. EN fase d’explotació no es
Compatible
preveu afecció.

PATRIMONI
CULTURAL

Risc d’afecció a elements del patrimoni cultural durant les
Compatible
obres

mesures preventives, correctores, o compensatòries.

6 AVALUACIÓ DELS PRINCIPALS IMPACTES
Els principals impactes previstos específics del present projecte o aquells impactes genèrics que
són presents d’una manera significativa són els següents:

ASPECTES
SOCIALS

El recull de tots els impactes que apareixeran amb el projecte es recullen a l’annex 16 Matriu

Compatible

Durant la fase de construcció es veuran restringit alguns
usos del terreny, en concret s’hauran de tallar els Compatible
diferents camins per la col·locació de canonades,
provocant algunes molèsties.
Es tracta d’una zona eminentment agrícola. Augmentar
les zones amb reg de suport assegurarà una producció i Positiu
dinamització del territori.

d’impactes i mesures correctores. A continuació es presenta una taula amb el recull dels impactes
més significatius previstos o aquells que són específics del projecte en concret.
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7 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
Després de realitzar un estudi acurat del medi i de tots els factors relacionats, s’arriba a la

TRAÇAT SUD

conclusió d’escollir l’alternativa 3 del Traçat nord i l’Alternativa 2 del traçat sud, com a

L’alternativa 1 presenta una major afecció a la zona XN 2000, en el que respecta a afecció a

alternativa seleccionada de l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte consolidació del regadiu

zones amb presència de boscos de pi blanc (també hàbitat d’interès comunitari no prioritari), ja

dels Guiamets als TM de Capçanes, Els Guiamets, Tivissa i Marçà.

que proposa una gran part de la col·locació de la canonada de la zona sud per sota d’una línia

Pel que fa als criteris de funcionalitat i tècnics, cal dir que totes les alternatives compleixen els

elèctrica, on trobem boscos de pi blanc.

requisits esmentats en l’Ordre d’Estudi.

Taula 12.- Resum de longituds i superfícies d’afecció de les alternatives del traçat sud

TRAÇAT NORD
Totes tres alternatives son molt semblants. L’alternativa 3 travessa 4 barrancs, mentre que
l’alternativa 1 i 2 travessen 5. Per tant l’impacte es major, des d’un punt de vista de la hidrologia,
el paisatge i com a corredors de fauna.

LONGITUD (m)

SUPERFICIE RESTAURACIO (m2)

Sud

Sud

ZONA AGRÍCOLA
ZONA FORESTAL

alterna1
1.535,95
2.141,24

alterna2
2.137,31
1.474,91

alterna1
14.182,85
14.404,64

alterna2
21.038,17
9.390,07

TOTAL

3.677,19

3.612,22

28.587,49

30.428,24

En el que respecta a patrimoni cultural, cap de les alternatives afecta jaciments arqueològics
directament, i degut a la proximitats dels recorreguts de totes les alternatives, no es detecten
diferències entre elles.

En el que respecta a patrimoni cultural, cap de les alternatives afecta jaciments arqueològics

Les diferències de superfícies d’afecció entre les alternatives segons ús del sòl no son

directament, i degut a la proximitats dels recorreguts de totes les alternatives, no es detecten

significatives.

diferències entre elles.
LONGITUD (m)

SUPERFICIE RESTAURACIO (m2)

Nord

Nord

A nivell de paisatge, l’alternativa 1, que afecta més superfície forestal provocarà un major impacte
en la col·locació de les canonades.

ZONA AGRÍCOLA
ZONA FORESTAL

alterna 1
6.600,26
1.433,30

alterna2
6.892,30
1.289,82

alterna3
6.729,12
1.461,75

alterna 1
55.983,49
12.591,56

alterna2
58.319,81
11.029,08

alterna3
59.460,51
12.876,01

TOTAL

8.033,56

8.182,12

8.190,87

68.575,05

69.348,89

72.336,52

Totes dues alternatives donen servei al mateix nombre de parcel·les, i per tant no hi ha diferència
entre les dues.
El cost de les mesures correctores a aplicar en el cas de l’alternativa 2 és inferior que en el cas
de l’alternativa 1, ja que en el cas de l’alternativa 1 afecta major superfície forestal

Totes dues alternatives donen servei al mateix nombre de parcel·les, i per tant no hi ha diferència

A la vista de les justificacions anteriors, s’entén suficientment justificada l’elecció de l’alternativa 2

entre les dues.

respecte a l’alternativa 1, basant-se en criteris de afecció a zones protegides, afecció a hàbitats
d’interès comunitari, afecció paisatgística i cost de les mesures correctores.

La diferència de el cost de les mesures correctores a aplicar en el cas de les alternatives no és
significativa.
A la vista de les justificacions anteriors, s’entén suficientment justificada l’elecció de l’alternativa 3
respecte a l’alternativa 1 i 2, basant-se en criteris de afecció a barrancs i afecció paisatgística.
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Reconstrucció de murs de pedra que siguin afectats per la col·locació de la canonada.

8 MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES

Gestió de residus
Dins de les mesures proposades, es pot distingir entre:
c) Les mesures Correctores d’Impacte Ambiental que es valoren a continuació, i que són:
a) Les mesures que s’han de prendre per una correcta execució del Projecte constructiu, de
les quals s’ha de fer càrrec el contractista que executi l’obra (no embrutar, abalisar,

Esmena orgànica a la terra vegetal.

redacció del pla de gestió de residus, etc) i que han d’anar enumerades en el Plec del

Sembra mecànica de les zones d’afecció per la col·locació de les canonades

Projecte Constructiu.

Revegetació de les zones afectades en zona forestal. Les zones afectades en terrenys
agrícoles seran utilitzats per al cultiu.

Regs periòdics als camins per evitar emissions de pols a l’atmosfera.

Mesures correctores d’impacte al Patrimoni cultural

Revisió dels vehicles de l’obra.
Delimitació prèvia de la zona a afectar i senyalització correcta de l’obra (zones expropiades
temporal i/o definitives, peus de terraplè, capçaleres de desmunt, traça, etc…) i zones a
afectar.
Correcta gestió dels residus generats durant l’execució de l’Obra.
Manteniment correcte del parc de maquinària.
Control de la velocitat dels vehicles durant l’obra per evitar atropellaments.
No afectar als marges dels cultius innecessàriament.
Ús d’abocadors i préstecs degudament legalitzats.
Prohibició d’abocaments fora dels llocs expressament adequats i control intens. Especial
atenció a les lleres de barrancs i torrents.
Utilització i adequació de la xarxa de camins actual i no obrir nous camins.
Minimitzar els moviments de terra als estrictament necessaris.
Mesures de protecció contra incendis forestals.
Elaboració d’un Pla de Protecció contra Incendis.
b) Les mesures que formen part del projecte constructiu que estan incloses en les partides
respectives del pressupost d’aquest i que per tant no estan valorades en el present estudi,
i són les següents:
Esbrossada de les superfícies a afectar.
Expropiacions.
Reposició de serveis afectats.
Restitució de la qualitat del sòl
Construcció de Basses de decantació i sistemes de prevenció de contaminació
Retirada i posterior estesa de terra vegetal als talussos a revegetar.
14
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Taula 15.- Combinació de les alternatives del traçat nord i sud

9 RESUM DEL PRESSUPOST DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
Segon l’esposat en el document nùm. 4: Pressupost, el pressupost estimat d’execució material de
les mesures correctores previstes en el present estudi d’impacte ambiental pugen a la quantitat
de:
TRAÇAT NORD
Taula 13 taula resum de PEM de mesures correctores del traçat nord

COMBINACIÓ ALTERNATIVES

IMPORT TOTAL

Traçat N Alt 1+ traçat S Alt 1

71.324,05 €

Traçat N Alt 2+ traçat S Alt 2

66.169,23 €

Traçat N Alt 3+ traçat S Alt 1

71.582,66 €

ALT 1

ALT 2

ALT 3

Traçat N Alt 1+ traçat S Alt 2

66.408,84 €

27.070,85 €

27.445,74 €

27.603,56 €

Traçat N Alt 2+ traçat S Alt 1

73.441,81 €

SEMBRES

1.888,80 €

1.654,35 €

1.931,40 €

PLANTACIONS

8.310,96 €

8.408,73 €

9.814,42 €

Traçat N Alt 3+ traçat S Alt 2

68.268,99 €

PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA

4.220,00 €

4.220,00 €

4.220,00 €

419,10 €

421,50 €

440,09 €

41.909,71 €

42.150,32 €

44.009,47 €

Concepte
ALTRES OPERACIONS

PARTIDES ALÇADES

Total

10 CONCLUSIONS, DATA I SIGNATURA DE L’AUTOR DE L’ESTUDI
Per tot l’exposat en els apartats anteriors, es considera suficientment justificat la selecció de
l’alternativa NORD 3 i l’alternativa SUD 2 amb un pressupost de execució material de des

TRAÇAT SUD

mesures correctores d’impacte ambiental de 68.268,99 Euros.
L’impacte global d’aquestes alternatives, una vegada executades les mesures preventives i

Taula 14 taula resum de PEM de mesures correctores del traçat sud

correctores es considera com a COMPATIBLE per a tots els vectors del medi estudiats.
Concepte
ALTRES OPERACIONS
SEMBRES
PLANTACIONS
PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA
PARTIDES ALÇADES

Total

ALT 1

ALT 2

10.961,28 €

12.433,14 €

2.160,75 €

1.408,50 €

10.961,28 €

7.155,28 €

3.020,00 €

3.020,00 €

294,32 €

123,65 €

29.432,34 €

24.259,52 €

A Lleida maig de 2.016

L’autor de l’estudi
Jesús Almarza Temprano
Enginyer de Forests (Col. Nùm. 3466)
MAP – MediAmbient Ponent S.L.L.
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1.1.2 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE EL CAMP DE TARRAGONA I LES TERRES DE

1 PLANEJAMENT SECTORIAL, TERRITORIAL I LOCAL
1.1

L’EBRE

DESCRIPCIÓ DELS PLANEJAMENTS SECTORIALS I TERRITORIALS

L’article 2.7. Sòl de protecció especial: Regulació, indica:

Pel que fa al planejament territorial amb incidència en els municipis s’han consultat:
-

Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1985

-

Pla Territorial Parcial de El Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12 de

“6. 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

gener de 2010 per la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Acord GOV/4/2010 i publicat al

humides i espais d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a

DOGC el 3 de febrer de 2010
-

activitats agràries, caldrà adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions

Pla Territorial Parcial de Les terres de L’Ebre, aprovat definitivament en data 27 de juliol

agràries i les seves infraestructures. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la

de 2010 per la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Acord GOV/130/2010 i publicat al

naturalesa de l’obra ha de tenir en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de

DOGC el 19 d’agost de 2010

protecció especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització,
dins l’Estudi d’impacte i integració paisatgística que disposa l’article 6.4, d’una valoració de la
inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les condicions

1.1.1 PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA

esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.

Els seus objectius fonamentals són:

7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha

-

Fomentar l’equilibri territorial de Catalunya

-

Fomentar el desenvolupament sostenible del territori

de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial
els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les
següents variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible

-

Promoure un creixement ordenat

impacte de l’activitat:

-

Vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals

a) Vegetació i hàbitats de l’entorn

-

Respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès

b) Fauna de l’entorn

-

Estimular l’ús eficient dels recursos energètics i hidràulics

c) Valor edafològic

-

Protegir els espais naturals d’especial interès

d) Funcions de connector biològic

-

Afavorir el mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial

e) Estabilitat del sòl
f) Funcions hidrològiques
g) Connectivitat territorial
h) Gestió dels residus
i) Accessibilitat i necessitat de serveis
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j) Increment de la freqüentació
k) Patrimoni cultural i històric
l) Patrimoni geològic
m) Zones humides
n) Paisatge
o) Qualitat atmosfèrica
p) Millora esperada de l’espai protegit
q) Valor productiu agrari
En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada, etc.– seran determinants en la
valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial.
A continuació es presenta un mapa amb les dades del pla territorial parcial de El Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre.
Fig. 2.- Mapa de detall del Pla territorial de Les terres de l’Ebre corresponent a la zona d’estudi. Font DTS

Fig. 1 Mapa de detall del Pla territorial de El Camp de Tarragona corresponent a la zona d’estudi. Font DTS
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1.2

PLANEJAMENT URBANÍSTIC LOCAL

1.2.1 POUM GUIAMETS
El POUM de Guiamets amb expedient num. 2010/039775/T es va aprovar definitivament el 5 de
maig de 2011 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.
La zona d’estudi està marcada com a zona de protecció especial.

Fig. 4.- POUM Guiamets.

1.2.2 POUM DE CAPÇANES
En l’ajuntament de Capçanes no es fa referència a la zona de protecció.
Fig. 3 Llegenda per a la interpretació del PTAPiA. Font: DTS

1.2.3 POUM DE MARÇÀ

Com pe pot observar, la zona d’estudi es troba d’una zona PEIN i/o XN 2000 i la gran part en sòl

El POUM de Marçà amb expedient num. 2003/009022/T es va aprovar definitivament el 2 de

de protecció especial

març de 2005 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.

4

ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL REGADIU

ANNEX 1

DELS GUIAMETS ALS TM DE CAPÇANES, ELS GUIAMETS, TIVISSA I MARÇÀ.

PLANEJAMENT TERRITORIAL I MUNICIPAL

CLAU: IA-ER-14295

2 AVALUACIÓ D’IMPACTES
Les alternatives de traçat de canonades discorren per el TM de Guiamets i per camins existents.
Es troben en zona de catalogació de sòl especial.

3 DIFERÈNCIA ENTRE ALTERNATIVES.
No hi ha diferències d’impacte de les alternatives en el que respecta al POUM.

4 MESURES CORRECTORES
Les alternatives plantejades no afecten directament als planejaments urbanístics.

Fig. 5.- POUM de Marçà, ordenació de sòl no urbà.

1.2.4 POUM DE TIVISSA
El Text refós de les normes urbanístiques de planejament general de Tivissa amb expedient num.
2005/019556/E es va aprovar definitivament el 6 d’octubre de 2005 per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les terres de l’Ebre.
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1.1.2 XARXA NATURA 2000
Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals. Aquests espais es caracteritzen per contenir

1 DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS PROTEGITS

hàbitats o espècies rellevants a nivell europeu o per ser zones d'especial d’interès per a les aus.
Aquests espais naturals són una peça clau del patrimoni natural i desenvolupen un paper
El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura

capdavanter en la conservació activa de la diversitat biològica. En funció del seu grau de

2000.

catalogació, aquests espais s’han de salvar ja que reben restriccions legislatives que no permeten
la implantació de determinades infraestructures. (Veure plànol 02 full 1 de 3: Espais protegits.

Aquesta aprovació implica la designació de noves zones d'especial protecció per a les aus

Pein i Xarxa Natura 2000).

(ZEPA) i la proposta de nous llocs d'importància comunitària (LIC), però també recull les ZEPA
designades i els LIC aprovats amb anterioritat.

1.1

DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS PROTEGITS

A la zona d’estudi trobem la zona inclosa a la XN2000 Tivissa-Vandellòs-Llaberia. (Veure plànol
02 full 1 de 3: Espais protegits. PEIN i Xarxa Natura 2000).

1.1.1 ESPAIS D’INTERÈS NATURAL

Taula 1 Descripció zona XN2000

La protecció mediambiental dels espais catalogats com a zones PEIN recau en la importància
com a zones excepcionals pels valors naturals que atresoren (varietat d’ecosistemes, d’espècies

CODI

DENOMINACIÓ

SUP (ha)

LIC

ZEPA

ES5140009

Tivissa-Vandellòs-Llaberia

24.532,4

SI

SI

de plantes, animals i altres organismes, i de les poblacions genètiques dins de cada espècie) i la
seva funció transcendental per a la conservació in situ de la biodiversitat, garantint la conservació
d’aquests valors enfront de les causes de degradació potencials que poden afectar-los
significativament.

1.1.2.1 LIC I ZEPA TIVISSA-VANDELLÒS-LLABERIA

El PEIN té els seus orígens en la determinació legal que fa el capítol III (art. 15 al 20) de la Llei

L’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia inclou un conjunt muntanyós calcari que ocupa

12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, del Parlament de Catalunya. El Pla va ser aprovat per

una posició central en el conjunt del prelitoral tarragoní. La seva situació a tocar de les zones més

l'Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 1992, mitjançant el Decret 328/1992, de 14

poc poblades i inaccessibles de les comarques del Baix Camp, el Priorat i la Ribera d’Ebre l’han

de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.

convertit en un indret poc freqüentat i relativament oblidat - com a mínim en els temps recents pels estudiosos de la biodiversitat, situació de la que no és mereixedora en base als seus

L'objecte del PEIN (article 15.1 de la Llei 12/1985) és "... la delimitació i l'establiment de les

espectaculars relleus i orografia, així com els molt notables valors naturals. I.1.

determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels
La Serra de Llaberia constitueix un complex conjunt orogràfic format per l’esmentada Serra de

quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics,

Llaberia, la serra de Montalt i la Mola de Colldejou; aquesta última constitueix tot un punt de

paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen".

referència de la serra i, de fet, és l’indret de la Serra més conegut per la població. Aquest conjunt
A la zona trobem el Espai inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural següent:

muntanyós se situa a la serralada Prelitoral Catalana, entre les Muntanyes de Prades i les
Tivissa-Vandellòs i constitueix un espai de connexió entre les esmentades muntanyes. Està

Serra de Llaberia. (dins del Sistema Mediterràni Central pre-litoral, sector serra pre-litoral).

delimitada tectònicament per la falla del Montalt a l’oest, d’uns 50 km de longitud i a l’est per la
falla de Reus – Valls, de 75 km.
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1.1.3

El relleu és força accidentat, amb barrancs encaixats i cingleres espectaculars, fet que implica
que la major part de la Serra tingui pendents superiors al 30%. Destaquen especialment els cims

HABITATS D’INTERÈS COMUNITARI

A l’Annex 8 de vegetació, es comenten els Habitats d’interès comunitari que trobem en la zona

del Mont-redon, la Miranda i la Mola, que constitueixen l’skyline de referència al sud del Camp de

d’afecció de la nova zona de reg. No obstant, a continuació s’exposen els HIC present en la zona

Tarragona, i també la barrancada de la Dòvia, com a exponent de torrent fortament encaixat.

de la XN2000, tots ells no prioritaris:

La naturalesa calcària de la Serra, formada per materials del mesozoic, condiciona l’aparició de
Codi

Nom

9540

Pinedes mediterrànies

3250

Rius mediterranis amb vegetació de Glaucion flavi

dimensions. Es tracta d’una geozona amb un elevat valor didàctic i també científic.

6420

Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion

La xarxa hídrica es distribueix en dues conques diferents, la del Riu Ebre i la de les Rieres

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

relleus càrstics, representats per balmes, coves, avencs i ponts naturals, degut a l’acció del vent i
l’aigua. Una part important de la Serra és una geozona inclosa en l’Inventari d’Espais d’Interès
Geològic de Catalunya, anomenada Encavalcaments de Pratdip – Llaberia i la Mola de Colldejou
(codi 310). Aquesta catalogació rau en l’interès tectònic de la zona, on destaquen dues klippes o
finestres tectòniques de grans dimensions quilomètriques i úniques a Catalunya per les seves

Meridionals de Catalunya, que desguassen al mar. Els barrancs del Rifà, de la Porquerola i de la
Dòvia pertanyen a aquesta última conca, essent el de la Dòvia el més destacat per l’abrupta vall
que ha excavat. La riera de Marçà recull les aigües dels diversos barrancs de la Conca del riu

1.1.4 INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Ebre, entre els que destaca el barranc de la Vall de Capçanes. En aquesta conca també s’hi
A la zona d’estudi no trobem cap zona integrada dins de l’inventari de zones humides de

inclou el barranc de Mussefres i els seus afluents. La major part d’aquests barrancs són

Catalunya

estacionals, portant aigua quan plou, degut en bona part a la naturalesa càrstica i abrupta del
terreny, que condiciona també l’existència de nombrosos salts i olles. La Serra compta amb

1.1.5 ALTRES ESPAIS NATURALS D’INTERÈS

nombroses fonts, moltes d’elles amb aigua permanent, tot i que en els últims anys, degut a
A la zona no trobem zones forestals titularitat pública.

l’abandonament, algunes d’elles no tenen cabal. Totes elles s’han inventariat en un estudi

La zona d’estudi no correspon a cap dels punts identificats en el marc de la Proposta de

realitzat pel Consorci, en què s’ha elaborat una diagnosi de les 20 fonts de més interès natural.

Directrius estratègiques per al manteniment de les connexions entre espais protegits, elaborat pel

Degut a la seva situació pròxima al mar i amb cims propers als 1.000 m (cim de la Miranda, de

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya el 2006.

917 m), la Serra gaudeix d’una certa bonança climàtica, exceptuant valors extrems durant l’estiu i
l’hivern. Destaquen també les boires, majoritàriament provinent de les marinades i que en temps
estables es poden mantenir alguns dies. Pel que fa als vents, el més important és el vent de

1.2

mestral, de component nord-oest, que escombra la Serra amb força especialment a la tardor,

AVALUACIÓ D’IMPACTES

hivern i inicis de primavera, fet que implica una visibilitat molt bona sobre les serres i planes del

La zona d’ampliació nord, no afecta en cap cas la zona XN2000.

voltant. Precisament per tindre una informació més precisa del temps i la predicció meteorològica,

La zona d’ampliació sud, al sud de l’embassament de Guiamets, actualment son totes parcel·les

l’octubre del 2008 es va inaugurar al cim de la Miranda el quart radar del Servei Meteorològic de

de cultius agrícoles, en la majoria dels casos de vinyes i altres cultius llenyosos, per tant no hi ha

Catalunya, que completa la xarxa de radars del país.

modificació de l’ús del sòl, tot i que es troben dins XN2000. Igualment, alguna d’aquestes finques
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ja es troben en l’actualitat en reg, amb un reg per degoteig. Comentar que la zona és troba en la

1.4

perifèria de la zona protegida, i ja en el límit amb zones sense els valors que han provocat la

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES
-

Control de les obres per tal de no afectar superfícies no previstes.

protecció de la zona.
Senyalització i delimitació del límit de les àrees d’afectació de les obres, i control rigorós en la
Així doncs es preveu un impacte mínim sobre la zona protegida.

zona PEIN i XN2000 per tal de no afectar superfície no previstes, en especial en l’ampliació sud.

Les canonades d’abastament, seran de diàmetre 40 cm i en tots els cassos discorren per camins

-

Manteniment dels marges dels cultius

ja existents, per tant no es preveu afecció fora dels camins.
Per tal de que puguin seguir essent utilitzats com a corredors de fauna en aquesta zona i no

1.3

suposi una alteració en el paisatge de la zona.

DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

Taula 3 Llistat de mesures correctores

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, les tres alternatives del traçat nord d’aquesta
ampliació nord no afecten ni cap zona XN200 ni a cap zona PEIN.

Avaluació

VECTOR ESTUDIAT: ESPAIS PROTEGITS I

Per contra el traçat de l’ampliació sud s’ubica en bona part dins de la zona PEIN, però com ja s’ha

CONNECTIVITAT

comentat en altres apartats, ho fa entre parcel·les agrícoles al límit de la zona protegida i per una

IMPACTE

Mesures: (P) preventives, (C) correctores, (Cm)
compensatòries

després de
mesures
correctores

zona sense els valors que n’han provocat la seva protecció. Tanmateix, si que hi ha un diferència
entre l’alternativa 1 i 2 traçat sud; l’alternativa 1 discorre gairebé en la seva totalitat dins d’un

Possible afecció en zones no previstes en

hàbitat d’interès comunitari, 9540 Pinedes mediterrànies, no prioritari.

projecte.

(P) Senyalització i delimitació del límit de les àrees d’afectació
per les obres i control rigorós en la zona XN 2000 i zona PEIN Compatible
per tal de no afectar superfícies no previstes.

L’afecció a la zona forestal de l’alternativa 1 del traçat sud es major.
Possible alteració del paisatge i marges

(P) Manteniment dels marges de cultiu.

Compatible

S’adjunta taula amb les superfícies d’afecció a la zona forestal del tram sud inclòs en XN 2000
TRAÇAT SUD

ZONA
FORESTAL

FORA XN 2000
EN XN 2000

LONGITUD (m)
alterna 1
alterna2
633,77
1.065,26
1.507,47
409,65

SUP RESTAURACIO (m2)
alterna 1
alterna2
5.417,59
7.698,31
8.987,05
1.691,76

2 CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
2.1

Taula 2.- Superfície d’afectació en zona forestal i dins de XN 2000 de les alternatives

DESCRIPCIÓ DELS MEDI

La zona d’estudi per on discorren les alternatives, són camps de conreu. Els corredors i zones per
on pot transitar la fauna present, sobre tot en les zones mes properes a l’embassament de
Guiamets, seran zones forestals i boscoses.
Aquestes zones no es veuran afectades per les actuacions ni la posterior explotació, ni en la zona
XN 2000 ni en la inclosa en la zona PEIN.
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2.2

En les ocupacions temporals i les superfícies generades per la nova obra, s’aplicaran plantacions,

AVALUACIÓ D’IMPACTES

hidrosembres, i aportació i estesa de terra vegetal allí on calgui.
2.2.1 Alteracions per sorolls
Algunes espècies poden veure’s afectades per l’increment de soroll i pel trànsit de maquinària i
Taula 1.

persones durant les obres.

Llistat de mesures correctores
Avaluació

VECTOR ESTUDIAT: ESPAIS PROTEGITS I
CONNECTIVITAT

2.2.1.1

Mesures correctores

Mesures: (P) preventives, (C) correctores, (Cm)

després de

compensatòries

mesures

IMPACTE

correctores

Amb l’objectiu d’evitar l’afectació a la fauna durant la realització de les obres, serà necessari

(P) Delimitació de les afeccions de les obres a les àrees

realitzar una planificació de les feines a fer, de manera que s’eviti el trànsit massiu de maquinària

estrictament necessàries.
(P) Els treballs es realitzaran a plena llum del dia. Els vehicles

i persones en les èpoques de cria i zel de les espècies més sensibles.

moderaran la seva velocitat i es tindrà especial atenció per
En la fase de construcció, molèsties per sorolls

evitar atropellaments d’animals que hi hagi als camins.
(P) Procurar executar les obres més molestes per la fauna, fora
de l’època de nidificació i cria (especialment de febrer a juny).

L’ús de la xarxa viària pot fer incrementar el nombre d’animals morts per atropellament, pel que

(P) Control de la duració de la d’obra, amb l’objectiu de que les

es limitarà la velocitat mitjançant els senyals corresponents i adequant l’amplada de cada camí a

obres no s’allarguin més del termini l’establert.

les seves condicions particulars d’ús, per evitar traçats excessivament amplis que afavoreixin

(P) Mantenir els marges dels cultius.

l’increment de velocitat.

2.3

DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

L’alternativa 1 presenta un impacte major, ja que travessa zona forestal en zona de XN 2000
ocupant una superfície molt mes gran. Tot i que l’afecció serà durant la col·locació de la
canonada, tardarà molt mes temps en restaurar-se que el traçat.

2.4

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES
-

Delimitacions.

Per tal de limitar les afeccions de les obres a les àrees estrictament necessàries.
-

Adequació dels treballs a la fauna.

Realització del treballs a plena llum del dia. Limitació de la velocitat dels vehicles i atenció sobre
la presència de possibles animals a la via. Executar els treballs fora de l’època de nidificació i cria
(de febrer a juny). Control del Pla d’Obra per tal de que no s’allarguin les operacions de
construcció més del previst.
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APÈNDIX 1 FOTOGRÀFIC

Fot. 1 Zona de vinyes en la zona de XN 2000. Parcel·la a regar.

Fot. 3 Finques on s’actua dins de la XN 20000. Actualment cultius llenyosos

Fot. 2 Finques on s’actua dins de la XN 2000. Actualment cultius llenyosos en producció.

Fot. 4 Algunes parcel·les estan conreades amb oliveres
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L’experiència obtinguda al llarg d’aquests anys en l’explotació de la xarxa de reg ha permès
constatar que els consums reals són molt inferiors als previstos inicialment, trobant-se aquests al

1 AGRICULTURA DE LA ZONA OBJECTE DEL PROJECTE

voltant dels 200 m3/ha al més de màxima demanda (juliol).

Els antecedents i en conseqüència documents de referència en els que s’ha basat aquest annex

Per aquesta raó, s’ha establert tal i com s’indica a l’Informe Previ i d’acord amb la comunitat de

són fonamentalment:

regants, una dotació màxima mensual de 402 m3/ha per a les parcel·les objecte de l’ampliació.

1. Projecto de obra ejecutada (AS-BUILT) del Proyecto de Modernización del Riego en la

1.1

DEFINICIÓ AGRUPACIONS

Comunidad de Regantes del Pantano de Guiamets (Tarragona).
La xarxa de reg existent de la Tosseta compte amb un total de 17 agrupacions, segons l’estudi
2. “Estudi d’alternatives de l’ampliació del regadiu dels Guiamets als TM de Capçanes, els
Guiamets, Tivissa i Marçà.” de Clau EA-ER-14295.

d’alternatives de l’ampliació del regadiu dels Guiamets als TTMM de Capçanes, els Guiamets,

Del projecte AS BUILT indicat es pot extreure que la combinatòria de cultius emprada per al

Per definir les noves agrupacions de reg s’han seguit els mateixos criteris utilitzats en el

càlcul de les necessitats és la indicada en la següent taula:

document As-built pel disseny de la xarxa existent on es considera una superfície mínima per

Tivissa i Marçà (Clau: EA-ER-14295).

agrupació de reg de 6 ha i màxima de 20 ha, resultant un total de 15 agrupacions, 11 en la zona
Nord i 4 en la zona Sud.
Les agrupacions s’han establert en base a criteris de proximitat i unitat d’explotació, per tal de
minimitzar el nombre de punts de presa per propietari. En el cas que la superfície d’un sol
propietari sigui suficient per formar una agrupació, se li dotarà d’un hidrant individual, sense
preveure xarxa terciària. Seria el cas únicament de l’agrupació TO-110 de la zona Nord.
Per definir l’identificador de l’agrupació s’ha seguit el mateix sistema de codificació que l’utilitzat
en el document As-built. A continuació es defineixen les noves agrupacions:

Taula 1.Superfície d’ampliació per municipis

Com a resultat de l’estudi agronòmic es va obtenir que les necessitats de reg el més de màxima
demanda (juliol) eren de 972 m3/ha/mes. Aquesta dotació, és doncs, la que es va usar per al
disseny de l’actual xarxa de reg.
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-

Zona Nord:

2 CRITERIS DE DISSENY
Agrupació

Àrea regable (ha)

TO-95

18,76

TO-100

11,03

TO-105

2.1

CRITERIS GENERALS

8,74

2.1.1

Introducció

TO-110

23,20

Els criteris per al disseny de l’ampliació s’han definit en base al document as-built de la xarxa

TO-115

9,30

TO-120

9,66

TO-125

11,99

criteris

TO-130

9,36

d’Infraestructures de la Generalitat.

TO-135

19,70

TO-140

13,41

TO-145

17,50

Total

152,65

existent i a les dades facilitades per la CCRR de Guiamets. Aquests s’han completat amb els

2.1.2

Plec

de

Prescripcions

per

Redacció

de

Projectes

d’Obres

Hidràuliques

Elements bàsics de la xarxa de reg

La xarxa de distribució de l’aigua de reg presenta els següents elements:

Taula 2. Agrupacions zona nord

-

del

Zona Sud

•

Estació de bombament: Compren els grups d’impulsió d’injecció directa a la demanda
que abasteixen les xarxes de reg.

•

Xarxa secundària: Xarxa de canonades que condueix l’aigua des de la EB fins a l’hidrant
d’agrupació.

Agrupació

Àrea regable (ha)

TIG-05

7,54

TIG-10

17,01

TIG-15

17,34

TIG-20

6,21

Total

48,10 ha

•

Hidrant d’agrupació: Element que distribueix l’aigua procedent de la xarxa secundària a
cada presa de reg. Consta d’un filtre caçapedres i una vàlvula hidràulica que permet la
regulació de la pressió a la sortida de l’hidrant.

•

Vàlvula hidràulica + comptador: Elements que reben l’aigua de l’hidrant i mesura el
volum d’aigua servit. Cadascuna d’elles subministra aigua a una única presa de reg.

•

Xarxa terciària: Canonada procedent de cada conjunt de vàlvula hidràulica + comptador i
que condueix únicament l’aigua que va a parar a cadascuna de les preses de
parcel·làries.

Taula 3. Agrupacions zona sud

2.1.3

Condicionants de disseny de la xarxa existent

2.1.3.1 Dotacions de reg
• Dotació màxima mensual: 402 m3/ha (Veure punt 5.3)
• Mes de màxima demanda: Juliol
• Cabal a hidrant:
o Fins a 5 ha: 3,704 l/s
o Més de 5 ha: 0,738 l/s·ha
3
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• Cabal a pressa parcel·laria:

Per a la definició de les seccions tipus de les rases de la xarxa secundària es consideraran els

o Superfície parcel·la =< 0,3 ha : Q=1l/s

següents factors:

o Superfície parcel·la =< 3 ha :

Q=1,85 l/s

o Superfície parcel·la > 3 ha :

Q=0,62 l/s·ha

• Llit i rebliment de la zona entorn a la canonada de 30 cm de material seleccionat de la pròpia
excavació (ø < 2 cm) compactat al 95%.
• Ample de rasa de 0,4 m per a rases amb fins a 4 tubs i 0,6 m en rases amb més de 4 tubs.

2.1.3.2 Jornada de reg

2.1.4.2 Traçat
La jornada de reg comprèn un funcionament de les xarxes a 18 h diàries durant els 7 dies de la
Per la definició del traçat en planta s’han tingut en compte les recomanacions de radis mínims del

setmana, resultant un total de 126 h/setmanals.

fabricant de la canonada seleccionada i s’ha ajustat a al màxim la traça als camins i límits de
2.1.3.3 Nivells d’embassament

finques existents, sempre per l’interior de les mateixes.

• Cota mínima d’explotació de l’embassament de Guiamets: 159 msnm.

El traçat en alçat garantirà un recobriment mínim de terres de 1,00 m per sobre de la clau del tub.

• Cota màxima d’explotació de l’embassament de Guiamets: 185 msnm.

El pendent mínim adoptat per motius hidràulics és del 0,3 % quan la pendent es positiva en la

2.1.3.4 EB de la Tosseta

direcció del flux i 0,5 % quan la pendent és negativa en la direcció del flux.

3 ESTUDI D’ALTERNATIVES

• Configuració: 3+1 bombes
• Cota EB: 139,19 m

3.1

• Cabal màxim de reg: 91 l/s

PLANTEJAMENT D’ALTERNATIVES

L’estudi d’alternatives analitza la viabilitat de l’estudi de l’ampliació del regadiu dels Guiamets als
TM de Capçanes, Els Guiamets, Tivissa i Marçà (Clau: EA-ER-14295). En la primera part de
l’annex s’ajusta i valida les solucions proposades en l’anterior Estudi d’Alternatives esmentat.

• Alçada manomètrica: 152 mca
Segons Modelització del regadiu de la Comunitat de Regants del Pantà de Guiamets. Clau: E2ER-14300.
2.1.4

Posteriorment es porta a terme l’Estudi d’Alternatives dels següents aspectes:
- Alternatives de traçat

Canonades de la xarxa de distribució

-

2.1.4.1 Seccions tipus

3.2

Per a la definició de les seccions tipus de les rases de la xarxa secundària es consideraran els

Alternatives d’ubicació del bombament

CONSIDERACIONS DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES EA-ER-14295

- Zona Nord
L’estudi d’alternatives de l’ampliació del regadiu dels Guiamets als TTMM de Capçanes, els
Guiamets, Tivissa i Marçà (Clau: EA-ER-14295) parteix del llistat de parcel·les previstes amb
voluntat d’adherir-se al regadiu existent del Pantà de Guiamets a data del 2 de setembre de 2014
amb una superfície de 138,62 ha per la zona Nord.

següents factors:
• Amplada de les rases de 0,25 m a ambdues bandes del tub en cas de 160 mm ≤ DN ≤ 400 mm
i 0,20 m en cas de tubs de DN < 160 mm.
• Llit i rebliment de la zona entorn a la canonada (fins 30 cm per sobre de la generatriu del tub)
de material seleccionat de la pròpia excavació (ø < 2 cm) compactat al 95%.
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L’estudi planteja com a solució que les parcel·les de la zona Nord s’abastaran directament de la

Parcel·les

Superfície

xarxa de distribució existent de la Tosseta, ja que es troben en un àmbit pròxim i tenen

43041:0:0:2:13

0,64

característiques similars en quant a cota.

43041:0:0:2:14

0,39

43041:0:0:2:15

0,29

43041:0:0:2:23

0,12

43041:0:0:2:42

0,78

43041:0:0:2:50

0,12

43041:0:0:2:99

0,61

43077:0:0:12:100

0,53

43077:0:0:12:101

0,33

43077:0:0:12:109

0,09

43077:0:0:12:121

1,49

Total

5,40

La superfície definitiva a incorporar-se al reg és de 167,23 ha a la zona Nord degut a les noves
adhesions i baixes que s’han produït entre la redacció de l’estudi i la redacció d’aquest projecte
constructiu, produint-se un increment del 20% de la superfície a regar sobre la considerada
inicialment i una major dispersió de les parcel·les adherides.
Pel que fa a la distribució de cotes respecte la xarxa actual la Tosseta s’ha produït un augment de
la franja de cotes mínima i màxima. (148 msnm a 270 msnm en la Tosseta i de 177 msnm a 332
msnm en el llistat definitiu a data de 2 de setembre de 2014.)
Així doncs, per tal de poder assolir els requeriments de pressió i cabal dels hidrants de reg de la
xarxa i aprofitant les instal·lacions existents a l’estació de bombament de la Tosseta es proposa

Taula 5. Parcel·les excloses per viabilitat econòmica. Zona nord.

una superfície d’ampliació per entrar a l’ampliació de la xarxa Tosseta és de 152,65 ha i la

Les parcel·les excloses del regadiu de la CCRR del Pantà de Guiamets per raons tècniques són:

màxima cota regable de 265 m aproximadament per no tenir dèficit de pressió a embassament
mig.
Per altre banda, les parcel·les excloses del regadiu de la CCRR del Pantà de Guiamets que per la

Parcel·les

Superfície

43077:0:0:13:12

0,67

43077:0:0:13:15

0,63

seva dispersió i ubicació suposen un increment significatiu de la inversió en relació a la superfície

43077:0:0:13:17

3,62

regada són les següents:

43077:0:0:15:12

1,36

43077:0:0:26:135

0,78

43077:0:0:26:141

0,52

-

Les parcel·les ubicades al Nord de la nacional N-420. Es tracten de 7 parcel·les amb una
superfície total de 6,81 ha.

43077:0:0:26:142

0,74

Parcel·les

Superfície

43077:0:0:26:42

2,53

43071:0:0:4:41

2,46

43077:0:0:26:45

0,39

43071:0:0:6:10

0,44

43077:0:0:26:47

0,52

43071:0:0:6:2

0,83

43077:0:0:26:48

0,68

43071:0:0:6:8

0,45

43077:0:0:27:16

1,49

43077:0:0:1:6

0,54

43077:0:0:27:31

0,65

43077:0:0:1:9

0,44

Total general

14,59

43077:0:0:3:5

1,64

Total

6,81

Taula 6. Parcel·les excloses per raons tècniques. Zona nord.

La superfície total exclosa és de 26,8 ha en la zona Nord.

Taula 4. Parcel·les excloses per viabilitat econòmica. Zona nord.

-

-

Les parcel·les ubicades al costat sud de la carretera TV-3002. Es tracten de 11 parcel·les
amb una superfície total de 5,4 ha.
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Pel que fa a la zona Sud, l’estudi d’alternatives de l’ampliació del regadiu dels Guiamets als

La superfície total exclosa és de 8,5 ha en la zona Sud.

TTMM de Capçanes, els Guiamets, Tivissa i Marçà (Clau: EA-ER-14295) determina que les
parcel·les de la zona sud requereixen d’un bombament independent als existents ja que per les
seves cotes no es permet la connexió amb el sector de Tivissa. Per tant, es planteja un
bombament d’injecció directa a la xarxa aprofitant les instal·lacions de la Estació de Bombament
existent de la Tosseta-Masroig d’obra civil i escomesa elèctrica i, partir d’aquesta estació, es

3.3

ALTERNATIVES DE TRAÇAT

3.3.1

Plantejament de les alternatives de la zona nord

planteja una nova xarxa de reg per subministrar les parcel·les d’ampliació.
Donada la complicada orografia per arribar a les parcel·les situades a l’altre banda del ferrocarril

L’estudi d’alternatives preveu 2 bombes (2+0) per tal de cobrir tots els rangs de de cabal i

Barcelona-Flix, s’analitzen diferents alternatives per tal de minimitzar la longitud de canonada, els

pressions requerits.

diàmetres de les canonades i els encreuaments amb infraestructures principals avaluant els
A diferència de la zona Nord, no s’ha produït cap increment de superfície n’hi de cotes, per tant
aquesta serà la solució adoptada.

aspectes tècnics, econòmics i ambientals. Les alternatives a estudiar són les següents:
-

Per altre banda, les parcel·les excloses del regadiu de la CCRR del Pantà de Guiamets que per la
seva dispersió i ubicació suposen un increment significatiu de la inversió en relació a la superfície

Alternativa 1. Traçat entre parcel·les per les Pedrenyeres
Alternativa 2. Traçat per camí existent per les Pedrenyeres
Alternativa 3. Traçat entre parcel·les pel Mas d’en Valls

regada són les següents:
A continuació es mostren les alternatives estudiades:
-

Parcel·les ubicades en la zona sud de la Serra de Cavills. Es tracta d’una parcel·la de 0,34
ha.
Parcel·les

Superfície

43152:0:0:12:95

0,34

Total

0,34

Taula 7. Parcel·les excloses per viabilitat econòmica. Zona sud

-

Parcel·les ubicades al Mas la Plana. Es tracten de 7 parcel·les de 8,16 ha.
Parcel·les

Superfície

43041:0:0:10:135

0,69

43041:0:0:10:136

0,90

43041:0:0:10:141

0,53

43041:0:0:10:59

4,93

43041:0:0:10:84

0,68

43041:0:0:10:91

0,41

43041:0:0:9:4

0,03

Total

8,16

Taula 8. Parcel·les excloses per viabilitat econòmica. Zona sud
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Modelitzant l’alternativa 3 que té 300 m més de longitud que l’alternativa 1 i mantenint el mateix
rang de velocitats que l’alternativa 1, s’obté que pràcticament els dèficits de pressió són els
mateixos, a excepció del hidrant TO-120 que millora 5 mca.
Per tant, es corrobora que la millor alternativa per accedir a les parcel·les a l’altre banda del
ferrocarril és l’alternativa 3, ja que tot i incrementar la longitud de la xarxa, estalviem el creuament
del ferrocarril i un creuament amb el barranc de les Pedrenyeres i guanyem 5 mca de pressió a
l’agrupació TO-120.
3.3.3

Plantejament de les alternatives de la zona sud

Donada l’orografia existent d’aquesta zona, s’analitza el tram inicial entre l’estació de bombament
i l’inici de les parcel·les de reg. A continuació es contempla realitzar la traça de la impulsió sud
tenint en compte aquestes dos opcions:
- Alternativa 1: Traçat de la canonada seguint la traça de les torres elèctriques
- Alternativa 2: Traçat de la canonada seguint una part del “camí del Tren” i realitzant una
clava a la línia ferroviària de Barcelona a Flix.
Figura 1. Alternatives traçat Zona Nord

El resum de es característiques de cada alternativa es recull en la següent taula:
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

1,1 km

1,32 km

1,40 km

Longitud xarxa

7,65 km

7,85 km (+220m)

7,95 km (+300m)

Creuament ferrocarril

Clava + permisos

Pont + permisos

Cap

Creuament barranc

5 cops

5 cops

4 cops

Longitud tram a
estudiar

Taula 9. Alternatives traçat Zona Nord

3.3.2

Conclusions

L’alternativa escollida és la número 3, ja que tot i que la longitud de traçat són 80m més que
l’alternativa 2, no requereix cap creuament addicional del ferrocarril ni dels barranc i el cost és
menor.
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4 DIMENSIONAMENT DE LA XARXA
Traça torres elèctriques

4.1

DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DE REG

Les parcel·les objecte de transformació s’han obtingut en base al llistat de propietaris que (amb
signatura) han sol·licitat entrar a l’ampliació de la zona regable. Aquest llistat es va tancar d’acord

Camí existent

amb el DAAM i la Comunitat de Regants durant la primera fase de redacció del projecte, donant
la possibilitat d’adscriure’s als propietaris de la zona que fins al moment no s’havien manifestat.
La superfície regable s’ha definit en base al SIG PAC i als condicionants tècnics de la xarxa

Creuament FFCC

existent, analitzats en l’Estudi d’alternatives EA-ER-14295 i validat durant la redacció del present
projecte constructiu.
4.1.1

Zona nord

El dimensionament de la xarxa secundària de la zona nord s’ha realitzat amb el software
Alternativa 1: Seguint la traça de les torres elèctriques

GESTAR fixant els diàmetres i timbratges de les canonades existents del sector Tosseta

Alternativa 2: Creuament a la línia ferroviària Barcelona - Flix

proporcionats en Modelització del regadiu de la Comunitat de Regants del Pantà de Guiamets.
Clau: E2-ER-14300.

Figura 2. Alternatives de traçat de la zona sud

L’àrea total (zona actual i zona d’ampliació) és de 261,24 hectàrees, el cabal de disseny a la
3.3.4

Conclusions

capçalera de la xarxa és de 88 l/s (316,8 m3/h) i el cabal acumulat de 208,2 l/s (749,52 m3/h).

Per la definició del traçat de la impulsió de la zona sud es constata, a partir de visites a camp, que
Àrees i cabals modelització
Àrea regable xarxa existent
108,6 ha
Àrea regable ampliació nord
152,64 ha
Cabal clement disseny
88 l/s
Cabal acumulat
208,2 l/s

el traçat de color blau és de difícil execució i que en tota la seva traça no hi existeix cap camí sinó
que la franja que s’observa és la pròpia esbrossada de la construcció/manteniment de la zona de
servitud de la línia elèctrica.

Taula 10. Superfícies i cabals. Zona Nord

4.1.2

Zona sud

S’ha portat a terme el dimensionament de la xarxa de reg amb les parcel·les definitives amb el
software GESTAR. Donat que el número d’hidrants és molt reduït i que la garantia de
subministrament del 95% s’aplica a partir de 5 hidrants, no s’ha aplicat el mètode Clément, sinó
els cabals en línia.
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L’àrea total (zona actual i zona d’ampliació) és de 48,10 hectàrees i el cabal de disseny a la

5 ESQUEMA DE FUNCIONAMENT

3

capçalera de la xarxa és de 35,5 l/s (127,8 m /h).

La següent figura mostra l’esquema de funcionament de l’ampliació:

Àrees i cabals modelització
Àrea regable ampliació sud
48,10 ha
Cabal disseny
35,5 l/s
Taula 11. Superfícies i cabals. Zona Sud

Es preveuen dos bombes (2+0) que, per una banda, cobreixin des del cabal mínim corresponent
a una hidrant en funcionament, fins al cabal màxim de disseny de la xarxa de reg i, per l’altre
banda, assoleixin l’alçada de bombament requerida amb l’embassament de Guiamets buit i
condicions més desfavorables de funcionament de la xarxa fins aquella amb la cota màxima a
l’embassament de Guiamets i condicions més favorables de funcionament de la xarxa. Aquests
rangs de funcionament són els següents:

MÍNIM:

MÀXIM:

EMBASSAMENT NIVELL

EMBASSAMENT NIVELL

MÀXIM

MÍNIM

Cabal

5 l/s

35,5 l/s

Alçada Manomètrica

144,97 mca

198 mca

Taula 12. Condicions de funcionament mínimes i màximes

Figura 3. . Esquema d’instal·lació de l’ampliació.

6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
6.1

MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS

6.1.1

EB de la Tosseta

La EB de la Tosseta es troba formada per una estructura amb coberta lleugera metàl·lica oberta
amb pòrtics de pilars HEB i bigues IPE. Els pilars es recolzen sobre sabates, riostres i una solera
de formigó armat fratassat que fa la funció de paviment.
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6.1.2

El ramal principal compta amb una longitud de 5.500 m i tres ramals. La taula següent mostra les
característiques d’aquests:

Ramal de sortida de la EB de la Tosseta

Per tal d’ajustar el conjunt aquesta alternativa requereix la substitució de 390 m en el tram inicial
de la canonada existent a la sortida de l’estació de bombament de PN16 per una nova canonada

RAMAL

de PN20.

RANG DN'S (mm)

5500
608
401
1473

400-125
90
110
200-125

RAMAL TO-2
RAMAL TO-2.1
RAMAL TO-2.2
RAMAL TO-2.3

Per tal de minimitzar l’afecció es preveu l’execució d’una conducció en paral·lel al cantó dret de
l‘existent. La nova canonada serà de PEAD100 DN400 PN25.
6.1.3

LONGITUD (m)

Regulació de la pressió en la xarxa existent

Taula 13. Longituds i diàmetres ramals zona nord

Per al de mantenir els paràmetres de funcionament de l’actual xarxa de reg es preveu una vàlvula
reguladora de pressió i limitadora de cabal que es situarà aigües avall de la connexió de la

Al llarg del traçat d’aquests es produeixen tres encreuaments de carreteres que s’executaran

canonada que abasteix l’ampliació de la zona Nord.

mitjançant desviaments provisionals i rasa. Les canonades s’allotjaran en una veïna de protecció i
es formigonaran. El recobriment mínim sobre la clau de la veïna serà de 1,5 m.

6.2

NOU BOMBAMENT ZONA SUD

6.2.1

Ubicació

En la següent taula s’indiquen els punts de creuament:
RAMAL

Tal i com es justifica en el punt 7.4.2, la nova estació de bombament es situarà al cantó dels

RAMAL TO-2
RAMAL TO-2.1
RAMAL TO-2.2

calderons a l’interior de la EB de la Tosseta. L’aspiració DN 250 de les bombes es connectarà a
l’extrem final de l’actual aspiració de les impulsions de la Tosseta i Masroig.

6.3

XARXA DE REG

6.3.1

Descripció zona nord

PK

CARRETERA

DIÀMETRE
TUB (MM)

DIÀMETRE
BEINA (MM)

0+950,00
0+580,00
0+395,00

TV-3031
TV-3031
TV-3002

400
90+63
110+3x63+75

600
150+100
150+4x100

Taula 14. Encreuament de carreteres zona nord

6.3.2

Descripció zona sud

La zona sud es troba formada per un únic ramal de 3.619 m amb diàmetres compresos entre els

El punt de connexió de l’ampliació a la xarxa existent és el PK1+375 del ramal TO-1 de la
Tosseta en el que es preveu la instal·lació de la vàlvula reguladora de pressió indicada en el punt
10.1.3. Aigües amunt de la vàlvula hidràulica es disposarà una T en caldereria DN300-300-300
encarregada de conduir el cabal de reg cap al ramal TO-2. Aquest punt comptarà a més amb una
vàlvula de comporta de tancament elàstic acompanyada d’un carret de desmuntatge i una vàlvula
d’alleujament ràpid aigües amunt de la vàlvula.

280 i 125 mm. Aquest ramal s’inicia a l’EB de la Tosseta i transcorre els primers 1500 m per un
camí en zona boscosa fins a arribar a les parcel·les de reg. En aquest tram es produeix
l’encreuament amb la carretera TV 3031 i la línia de ferrocarril Barcelona-Flix.
L’encreuament de la carretera TV-3031 s’executarà amb la mateixa metodologia indicada per als
encreuaments de carreteres de la zona nord.

Tot i que tant el nou ramal com la conducció existent compten amb un marge d’uns 15 m i que es
preveu que el tancament de la vàlvula sigui lent respecte a la longitud de ramal aigües amunt
d’aquesta, s’ha previst la vàlvula d’alleujament ràpid tarada a 16 bars com a mesura de seguretat
addicional front als transitoris que pot ocasionar el tancament de la vàlvula de tancament.

L’encreuament amb la línia de ferrocarril s’executarà mitjançant una clava de 30 m de canonada
d’acer DN400 dins la qual s’allotjarà la canonada de reg de PEAD DN 250. La distància mínima
prevista des de la clau de la veïna fins a la plataforma és de 1,5 m. A banda i banda de
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l’encreuament s’han previst arquetes de seccionament que permetin aïllar aquest tram en cas de

6.3.4

trencament de la canonada.

En les següents taules s’indiquen els criteris de materials en funció del DN i de la pressió màxima

RAMAL

CARRETERA/LÍNIA

PK

DIÀMETRE
TUB (MM)

TV-3031
Barcelona-Flix

0+300,00
1+400,00

280
250

TIG-01
TIG-01

de treball a la qual estaran sotmesos:

DIÀMETRE
BEINA
(MM)
400
400

Taula 15. Encreuament d’infraestructures zona sud

6.3.3

Rases

Les canonades aniran allotjades en rases paral·leles a la xarxa de camins existents, per l’interior
de les finques. Donada la naturalesa del terreny, s’ha projectat l’execució de les rases mitjançant
rasadora per a les canonades de PEAD (diàmetres iguals o inferiors a 400 mm). Per fer aquesta
rasa, prèviament al pas la maquinària, s’ha d’executar una pista paral·lela a la rasant de la
canonada.
L’amplada de la rasa serà variable en funció del diàmetre de la canonada, definint-se les
següents amplades de rasa:
TUB (MM)
DN ≤ 160

AMPLADA DE LA RASA (M)
DN + 2 x 0,2

400 > DN > 160

DN + 2 x 0,25

400 ≥ DN

DN + 2 x 0,30

Xarxa secundària: conduccions

RAMAL TO-2
MATERIAL
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD

DN
400
400
400
400
355
355
280
280
200
180
180
160
160
125
125

PN
PN25
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN10
PN10
PN10
PN16
PN16
PN10
PN10
PN10

RAMAL TO-2.1
MATERIAL
PEAD

DN
90

PN
PN16

PK Inicial
0+000,00
0+220,00
1+056,00
1+250,00
1+580,12
1+650,00
2+225,12
2+300,00
2+359,86
2+784,18
2+800,00
3+409,06
3+700,00
4+919,39
5+500,00

PK Inicial
0+000,00

PK Final
0+220,00
1+056,00
1+250,00
1+580,12
1+650,00
2+225,12
2+300,00
2+359,86
2+784,18
2+800,00
3+409,06
3+700,00
4+919,39
5+500,00
5+653,95

PK Final
0+608,82

Taula 16. Dimensions de les rases

Els tubs de PEAD es col·locaran sobre un llit de 0,15 m realitzat amb material seleccionat
procedent de la pròpia excavació, garbellat a un diàmetre de partícula inferior a 2 cm. Un cop

RAMAL TO-2.2
MATERIAL
PEAD

DN
110

PN
PN16

PK Inicial
0+000,00

PK Final
0+401,03

RAMAL TO-2.3
MATERIAL
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD

DN
200
200
160
125

PN
PN10
PN10
PN10
PN10

PK Inicial
0+000,00
0+580,00
0+739,00
1+400,00

PK Final
0+580,00
0+739,00
1+400,00
1+473,06

col·locat el tub, s’arronyonarà i es taparà fins una alçada de 0,30 m per sobre de la generatriu
superior del tub amb aquest mateix material, el qual es compactarà fins al 95% del PM. Per
sobre, la rasa es terraplenarà amb el material d’un diàmetre màxim de 20 cm, procedent de
l’excavació i es compactarà fins al 95% del PM.
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RAMAL TIG-1
MATERIAL
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD
PEAD

DN
280
280
250
250
250
180
125

PN
PN25
PN25
PN25
PN25
PN16
PN16
PN16

PK Inicial
0+000,00
1+150,00
1+391,00
1+952,61
2+000,00
2+592,61
3+327,61

PK Final
1+150,00
1+391,00
1+952,61
2+000,00
2+592,61
3+327,61
3+619,41

Taula 17. Característiques de les conduccions

6.3.5

Desguassos

Als punts baixos s’han projectat desguassos per tal de buidar la xarxa secundària i d’eliminar les
impureses que puguin acumular-se en aquestes trams.
6.3.6

Xarxa terciària

La xarxa terciària estarà formada pels següents elements:
•

Canonada terciària:

•

Presa parcel·lària:
Un cop la canonada terciària arribi a la parcel·la a regar es disposarà un tap de plàstic, essent
l’usuari que habilitarà la connexió a la seva xarxa de reg en el moment que consideri oportú.

6.4

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

6.4.1

Nova EB Zona sud

Per tal de subministrar energia elèctrica a la ampliació de la estació de bombament per la zona
sud, es preveu l’adequació de la instal·lació elèctrica existent a la EB de la Tosseta-Masroig.
La instal·lació està formada per un transformador AT/BT que proporciona energia elèctrica a les
dues EBs. Les dues EBs estan ubicades en la mateixa parcel·la i dividides en dues casetes
diferents. En cada caseta es troba la instal·lació de baixa tensió, les canalitzacions i els quadres
elèctrics corresponents als bombaments de Masroig i Tosseta.
La nova instal·lació està formada per dues bombes amb una potència de 75 kW cadascuna que
s’alimentaran des del quadre general de protecció i distribució de la EB Masroig.
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ANY 2015

1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI

A la Zona de Qualitat de l’Aire 15, de Terres de l’Ebre, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel
La zona d’estudi es troba a la zona catalogada com a 15: TERRES DE L’EBRE segons la

diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, clorur d’hidrogen, el sulfur

delimitació de zones de qualitat de l’aire.

d’hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetres inferiors a 2.5 micres, el benzo (a) pirè, el

S’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió, la canalització del vent de ponent i de les

clor, el benzè són inferiors als valors límit legislats per la normativa vigent.

brises per la vall de l’Ebre, configuren el règim de vents predominants en aquesta zona. L’escàs

Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i plom no s’han superat els valors objectiu

règim de pluges i la vegetació de secà característica no afavoreixen el rentatge de l’atmosfera ni

establerts a la legislació.

tampoc el control de la resuspensió de pols provinent del sòl.
En relació amb les mesures d’ozò troposfèric no s’han detectat superacions del llindar
La zona 15, Terres de l’Ebre, presenta nuclis urbans de grandària mitjana i petita, que

d’informació horari a la població ni s’ha produït cap superació del llindar d’alerta a la zona 15,

representen només un 20% del total de la superfície de la zona, fent que les àrees rurals siguin

Terres de l’Ebre.

predominants en el territori.
Per contra el valor objectiu per a la protecció de la salut (VOPS) en referència al ozò troposfèric
Respecte a les emissions, presenta nivells baixos d’emissions difuses provinents de les activitats

(O3), estableix que no es podrà superar el valor de 120 µg/m3 sobre les mitjanes 8-horàries mòbils

domèstiques i del trànsit urbà. La IMD de les vies interurbanes hi ha trams amb trànsit escàs,

en més de 25 ocasions per any en una mitjana o període de 3 anys, o sigui període de 2013-

moderat i intens. Hi ha focus industrials aïllats amb activitats tipus B o C, i pel que fa a les

2015. Aquest VOPS s’ha superar en la zona 15, Terres de l’Ebre.

activitats tipus A, hi figuren les cimenteres i fabricació de paper. Aproximadament un 30% dels
Pel que fa les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10µm, s’ha superat el valor límit

municipis presenten àrees industrials.

anual, en una petita zona de la ZQA 15.
ANY 2014
Les dades de la zona són:
A la Zona de Qualitat de l’Aire 15, Terres de l’Ebre, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel
Taula 1 Dades de la zona 15-Terres de l’Ebre

zona

15

Terres
de
l’Ebre

aglomeració

no

Nº
municipis
80

clorur d’hidrogen, diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, hidrocarburs aromàtics policíclics, el

Densitat
Km

2

habitants
Hab/km

4001

monòxid de carboni, el benzè i el clor són inferiors als valors límit legislats per la normativa

Àrees existents

205.576

51

2

urbanes

suburb

Rurals

Si

Si

Si

vigent.
Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i plom no s'han superat els valors objectiu
establerts a la legislació.
En relació amb les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no s’ha superat el
valor límit anual, però si que s’ha sobrepassat el nombre de superacions permeses del valor límit

Els informes emès per la Direcció General de qualitat ambiental, l’estat de la qualitat de l’aire a la

diari (quantificat com a percentil 90.4), com és la zona 15, Terres de l’Ebre, i en concret a l’estació

zona 15 – Terres de l’Ebre durant els últims anys son els següents:

de mesurament Alcanar (depuradora). En relació a les partícules en suspensió amb diàmetre
inferior a 2,5 µm, no s’ha superat el valor objectiu anual.
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Amb relació al valor objectiu de protecció de la vegetació (VOPV), estableix que no es poden

Punt de mesurament:

Els Guiamets (camp de futbol)

Tipus d'àrea: R

Rural , Fons

superar els 18.000 mg/m3 x h de mitjana en un període de 5 anys, calculat a partir de dades
horàries de maig a juliol. Durant el període de 2010-2014, el VOPV s’ha superat en 3 dels 4 punts

Mitjana anual

de mesurament de la zona 15 Terres de l’Ebre, en concret a les estacions de Els Guiamets (camp

Ozò (μg/m3)

de futbol), Gandesa (Creu Roja) i La Sènia (repetidor). Per altre banca, no s’ha detectat cap

2015

2014

2013

2012

2011

2010

57

56

55

56

58

52

superació ni del llindar d’alerta ni del valor objectiu per a la protecció de la salut humana en
aquesta zona.

Cal tenir present de que els nivells d’ozò troposfèric son molt variables d’un any a l’altre i d’un

ANY 2013

mes a un altre, perquè la seva formació depèn molt de la metereologia. En els anys més
calorosos i amb més radiació solar és quan s’enregistren nivells més elevats. Cada any se supera

A la Zona de Qualitat de l’Aire 15, Terres de l’Ebre, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel

el llindar d’informació en algunes estacions, especialment les de tipus rural.

benzè, clor, diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, hidrocarburs aromàtics policíclics, arsènic i cadmi,
no s'han superat els valors objectiu establerts a la legislació.
En relació amb les mesures de metalls pesants, i pel que fa la presència de l’arsènic, el cadmi, el

2 AVALUACIÓ D’IMPACTES EN FASE DE CONSTRUCCIÓ

niquel i el plom a l’ambient, no s’han superats els valors objectius de qualitat de l’aire establerts a
la normativa. I els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel sulfur d’hidrogen, el monòxid de

2.1

carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i les partícules en suspensió

PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ

Durant la fase de construcció, i principalment en les fases d’esbrossada i moviment de terres,

de diàmetres inferiors a 2.5 micres, són inferiors als valors límit legislats per la normativa vigent.

amb els moviments de camions i maquinària, així com el propi moviment de terres, es produirà un

Pel que fa la a presència de clorur d’hidrogen a l’aire, s’ha detectat una superació del objectiu de

augment de les partícules en suspensió i sedimentables. Aquest increment pot afectar a la salut

qualitat l’aire diari (50 µg/m3) al punt de mesurament de l’estació de Flix – caserna de la Guardia

de les persones, a la taxa de producció dels cultius i a les formacions vegetals properes.

Civil.

Per altra banda una font d’emissions que també s’ha de tenir en compte és la generada amb

En relació amb l’ozò troposfèric, en alguns punts de mesurament de la zona 15 de qualitat de

l’eliminació de la vegetació, especialment en la zona de construcció de la canonada quan creua

l’aire s’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la salut o el valor llindar d’informació, com

cursos d’aigua.

han estat les estacions dels Guiamets (camp de futbol), Gandesa (creu roja) i La Sènia

2.2

(repetidor).

1.1

EMISSIONS DE GASOS

Durant la fase constructiva l’emissió de gasos serà deguda al trànsit de maquinària pesada es

CONSULTA VALORS DE QUALITAT D’AIRE MESURATS

produirà un increment de contaminants en les zones properes als camins i carretera d’accés a la
S’ha fet una consulta a la web de qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya, a la zona de les

zona de treball. Aquests contaminants derivats de la combustió de carburants, són principalment:

Terres de l’Ebre trobem 10 punts de mesurament, essent la mes propera de Els Guiamets (camp

monòxid de carboni (CO), hidrocarburs no cremats, òxids de nitrogen (NOx), plom (Pb), diòxid de

de futbol), on el contaminant que es mesura és l’ozò, obtenint els següents valors:

sofre (SO2). En quantitats més petites també apareixen metalls pesats (Zn, Mn, Ni, i Fe). Aquests
contaminants un cop assolits un nivells determinats, són perjudicials per a la salut humana i els
components dels ecosistemes.
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2.3

RESUM D’IMPACTES

3 DIFERÈNCIA ENTRE ALTERNATIVES

Taula 2 Resum d’impactes en la fase de construcció
VECTOR ESTUDIAT: QUALITAT ATMOSFÈRICA
Caracterització
IMPACTE

Respecte a aquest factor, no es considera de que hi hagi diferències significatives entre les
diferents alternatives del traçat nord i sud.

Avaluació abans de
mesures correctores

Durant la fase de construcció, i degut principalment als moviments de
camions i maquinària, així com el propi moviment de terres en les diferents
operacions a dur a terme, produirà un augment de les partícules en A1, B1, C1, D1, E, F1, G, H,
suspensió i sedimentables. Aquest increment pot afectar a la salut de les I, J1, K1, L1

Moderat

persones, a la taxa de producció dels cultius i a les formacions vegetals
properes.

Durant la fase constructiva l’emissió de gasos serà deguda al trànsit de
maquinària pesada es produirà un increment de contaminants en les zones
properes als camins i carretera d’accés.

A1, B1, C1, D1, E2, F1, G1,
H, I, J1, K1, L1

Compatible

Aquests contaminants derivats de la combustió de carburants, són
principalment: monòxid de carboni (CO), hidrocarburs no cremats, òxids de
nitrogen (NOx), plom (Pb), diòxid de sofre (SO2). En quantitats més petites A1, B1, C1, D1, E2, F, G, H,
també apareixen metalls pesats (Zn, Mn, Ni, i Fe). Aquests contaminants un I, J, K, L1

Compatible

cop assolits un nivells determinats, són perjudicials per a la salut humana i
els components dels ecosistemes
Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.

Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.
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4 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES
Taula 3 Llistat de mesures correctores

4.1

REGS PERIÒDICS
Avaluació

VECTOR ESTUDIAT: QUALITAT

Per tal d’evitar problemes d’augment de partícules en suspensió i sedimentables (pols), durant la

Mesures: (P) preventives, (C) correctores, (Cm)

ATMOSFÈRICA

compensatòries

fase de construcció, serà preceptiva la realització de regs periòdics en aquelles zones on es

mesures

IMPACTE

correctores

produeixin moviments de terres, durant la construcció del traçat de la carretera i en tots els
accessos a l’obra.

4.2

Durant

REVISIÓ DELS VEHICLES DE L’OBRA I CONDICIONS DE TRANSPORT

Es controlarà que tots els vehicles i maquinària que intervinguin en l’obra, hagin passat les
inspeccions tècniques corresponents, sobretot pel que respecta a l’emissió de fums i sorolls. Així

la

fase

de

construcció,

i

degut

principalment als moviments de camions i

(C) Regs periòdics, per tal d’evitar problemes d’augment de

maquinària, així com el propi moviment de

partícules en suspensió i sedimentables (pols), durant la fase

terres en les diferents operacions a dur a

de construcció, serà preceptiva la realització de regs periòdics

terme, produirà un augment de les partícules

en aquelles zones on es produeixin moviments de terres, Compatible

en

durant la construcció del traçat de la carretera i en tots els

suspensió

i

sedimentables.

Aquest

increment pot afectar a la salut de les

mateix, també seria convenient l’ús de lones en el transport de materials que puguin generar pols.

després de

accessos a l’obra.

persones, a la taxa de producció dels cultius i a
les formacions vegetals properes.
(C) Revisió dels vehicles de l’obra i condicions de transport, es
Durant la fase constructiva l’emissió de gasos
serà deguda al trànsit de maquinària pesada es
produirà un increment de contaminants en les
zones properes als camins i carretera d’accés.

controlarà que tots els vehicles i maquinària que intervinguin
en

l’obra,

hagin

passat

les

inspeccions

tècniques

corresponents, sobretot pel que respecta a l’emissió de fums i Compatible
sorolls. Així mateix, també seria convenient l’ús de lones en el
transport de materials que puguin generar pols.

Aquests contaminants derivats de la combustió
de carburants, són principalment: monòxid de

(C) Emissions de gasos, la més evident és la reducció de les

carboni (CO), hidrocarburs no cremats, òxids

emissions durant el funcionament de la carretera, però

de nitrogen (NOx), plom (Pb), diòxid de sofre

aquesta mesura escapa de l’àmbit del present Estudi

(SO2).

també

d’Impacte Ambiental; no obstant es pot afegir que s’estan

apareixen metalls pesats (Zn, Mn, Ni, i Fe).

prenent mesures de caràcter legal en aquest sentit, (per

Aquests contaminants un cop assolits un

exemple, normatives d’emissió de gasos contaminants de la

nivells determinats, són perjudicials per a la

UE.; gasolina sense plom, ús de catalitzadors, etc.) el que fa

salut

suposar que els nivells d’emissió unitaris s’han d’anar reduint

En quantitats més

humana

ecosistemes
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1 HIDROLOGIA SUPERFICIAL
1.1

DESCRIPCIÓ DEL MEDI

Tota la zona d’estudi pertany a la conca del riu Siurana. Des del punt de vista administratiu ens
trobem a la conca dels Pirineus Orientals. El riu Siurana desemboca en l’Ebre a la població de
Garcia.
El riu Siurana naix a la vessant occidental de les Muntanyes de Prades i, com els altres rius
principals d’aquestes serres, manté un cabal constant que juga amb el substrat que travessa,
excavant congostos, creant tolls, salts d’aigües i raconades d’una gran bellesa. Des del poble de
la Febró, situat al seu naixement, el riu ha modelat una vall dominada des dels cingles per
l’inexpugnable Siurana, l’últim reducte de l’ocupació musulmana a Catalunya.
Un dels afluents del riu Siurana es la Riera de l’Asmà, que es on trobem l’embassament dels
Guiamets amb una capacitat de 9,2 Hm3. Aigües amunt rep el nom de Riera de Capçanes. La
superfície de la conca de l’embassament és de 75 km2.
A la zona d’estudi trobem nombroses rieres temporals, que només porten aigua en èpoques de
pluges. A continuació es fa un recull de les mes significatives.
Marge dret:
Fig. 1.- Hidrologia superficial

Barranc de Marmellans (que travessa la zona regable en la zona no inclosa en la XN 2000)
Marge esquerre:

1.2

AVALUACIÓ D’IMPACTES

Barranc del Mancebo.

Les principals alteracions que sobre els cursos d’aigua superficials es poden produir en fase de
construcció, tot i que seran poc significatives degut a l’escassa magnitud de les obres.

Barranc de les Malelles,

En fase d’explotació el projecte hi tindrà repercussions sobre la quantitat d’aigua i les variables

Barranc del Mas de Baconer

associades a aquest factor (règim hídric anual, balanç hídric, sòlids disponibles) els possibles
Barranc del Forcall

canvis de vegetació o conreu disminueix la intercepció de l’aigua i afavoreix l’escolament
superficial. La qualitat de l’aigua es pot veure afectada durant la fase d’explotació ja que es
relaciona directament amb l’increment de l’ús de fertilitzants i fitosanitaris en intensificar l’ús
productiu de la terra. Es poden observar processos d’eutrofització.
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1.3

Taula 1.- Dades de qualitat de l’aigua des de la presa de Guiamets fins confluència amb el riu Siurana.

DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

ESTAT ECOLÒGIC
QUALITAT FISICOQUÍMICA
ELEMENT DE QUALITAT

En les alternatives del traçat nord, l’alternativa 1 i 2 travessen 5 barrancs, mentre que l’alternativa
3 només travessa 4 cops barrancs. Per tant l’alternativa 3 provocarà menys impacte en el que
respecta a aquest vector.
Les alternatives del traçat sudno presenten diferències significatives pel que fa a aquest factor,
doncs totes afecten de la mateixa manera la xarxa de drenatge superficial.

1.4

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES

Per evitar possibles vessament de contaminants procedents de la maquinària d’obres, es
limitaran els canvis d’olis i fluids als parcs de maquinària i s’eliminaran portant-los a abocadors
controlats i autoritzats.

Amoni_NH4 (mg/l)
Clorurs (mg/l)
Conductivitat 20ºC (µS/cm)
Fosfats_PO4 (mg/l)
Nitrats_NO3 (mg/l)
TOC (mg/l)

VALOR
0,1
22,3
643,3
0,1
3,8
2,8

DIAGNÒSTIC
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo

QUALITAT BIOLÒGICA
ELEMENT DE QUALITAT
Fitobentos (IPS)
Macroinvertebrats (IBMWP)
Peixos (IBICAT)

VALOR
14,6
148
Sense dades

DIAGNÒSTIC
Bo
Molt bo

Segons les dades aportades, l’estat químic és bo.

Les modificacions del règim hídric seran poc previsibles i els seus efectes seran considerables

Les dades de la capçalera de la riera de Capçanes fins a la cua de l’embassament de Guiamets

només a escala local, pel que no es proposen mesures correctores específiques pels impactes

son:

sobre aquest factor. Es proposa la realització de controls periòdics dels aforaments i dels

Taula 2.- Dades de la qualitat de l’aigua des de la capçalera de la riera de Capçanes fins a la cua de

paràmetres físico – químics de la qualitat d’aigua.

l’embassament

2 QUALITAT I USOS DE L’AIGUA
2.1

ESTAT ECOLÒGIC
QUALITAT FISICOQUÍMICA
ELEMENT DE QUALITAT

DESCRIPCIÓ DEL MEDI

A la zona trobem l’embassament dels Guiamets, aquesta massa d’aigua s’utilitza principalment
per a reg, tot i que també s’utilitza com a àrea d’esbarjo, (amb piragües i basses, com a pesca
esportiva, passeig, ...)
Les dades disponibles a la zona en el que respecta a la qualitat de l’aigua son les següents:
Segons les dades de l’ACA de la Riera de Capçanes des de la presa de Guiamets fins a la
confluència amb el riu Siurana tenim les següents dades (informe 2010 dades entre 2007-2010):

Amoni_NH4 (mg/l)
Clorurs (mg/l)
Conductivitat 20ºC (µS/cm)
Fosfats_PO4 (mg/l)
Nitrats_NO3 (mg/l)
TOC (mg/l)

VALOR
0,1
14,6
631,3
0,1
3
1,7

DIAGNÒSTIC
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo

QUALITAT BIOLÒGICA
ELEMENT DE QUALITAT
Fitobentos (IPS)
Macroinvertebrats (IBMWP)
Peixos (IBICAT)

VALOR
18,7
155
11,72

DIAGNÒSTIC
Molt bo
Molt bo
Molt bo

Les dades de l’embassament de Guiamets son:
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Taula 3.- Dades de qualitat de l’aigua de l’embassament de Guiamets.

ESTAT ECOLÒGIC
QUALITAT FISICOQUÍMICA
ELEMENT DE QUALITAT
Oxigen hipolimnètic (%)

Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia
d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra.

VALOR
7,7

QUALITAT BIOLÒGICA
ELEMENT DE QUALITAT
VALOR
Fitoplàncton (clorofil·la a (microg/l)
6,03
biomassa
Fitoplàncton
(comunitats 17,19
%cianobacterias)

Segons les dotacions de reg, característiques del terreny, i productes aplicables a la vegetació

DIAGNÒSTIC
Dolent

(fitosanitaris, adobs, etc.)

DIAGNÒSTIC
Bo

2.3

DIFERÈNCIA ENTRE ALTERNATIVES

No hi ha diferències significatives pel que fa a aquest factor en l’anàlisi de les alternatives.

Bo

2.4

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES

Mesures preventives de gestió de residus sobre tot els residus líquids, per tal de que no s’afecti la

A la zona d’estudi s’han trobat alguns pous superficials de captació d’aigua utilitzada per a reg

qualitat de l’aigua, tant superficial com subterrània.

agrari. No discorre cap curs fluvial estable a la zona. Per tant l’aprofitament de l’aigua a la zona

També prendre mesures preventives durant les construccions de les obres per tal d’evitar sòlids

es molt escàs. Els cultius d ela zona són de secà, per tant l’ús agrari de l’aigua és molt reduït.

en suspensió.

Les industries ramaderes disposen d’aigua de la xarxa d’aigües.

D’altra banda, per tal d’evitar contaminació no desitjada en les aigües, serà necessari respectar

2.2

AVALUACIÓ D’IMPACTES

en tot moment les instruccions dels fabricants dels fitosanitaris pel que respecta a les dosis

No es canvia la dotació concedida per la Confederació Hidrogràfica del Ebre. L’augment de

d’aplicació, i prendre una sèrie de mesures pel que fa a l’aplicació d’adobs orgànics, establertes

superfície be donat per una major eficiència de reg, no per un augment de cabal captat, per tant

segons el Manual de bones pràctiques agrícoles i ramaderes per a una correcta gestió de les

no hi haurà afecció per captació d’una major quantitat d’aigua.

dejeccions ramaderes.

Possible alteració de la qualitat de les aigües superficials, per increment de les partícules sòlides

3 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA

en suspensió, per alteració del pH, així com pel vessament d’efluents líquids procedents de l’obra
(formigons, materials bituminosos, olis i combustibles, aigües sanitàries i aigües de neteja,... etc.).

3.1

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos

A nivell d’aigües subterrànies, la zona no es troba dins de cap zona d’aqüífer protegit pel Decret

constructius, solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat

328/1988, d’11 d’octubre.

DESCRIPCIÓ DEL MEDI

les masses d’aigua. En aquest casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de
A la zona trobem els següents aqüífers

l’obra pot provocar també efluents que arribin a superar els límits permesos per la legislació
vigent i si s’aboquen sobre els recursos hídrics, afectar negativament la qualitat ecològica de
l’entorn. D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinaria (canvis d’oli, rentat de
formigoneres, etc.) generen residus que poden resultar força contaminants si no es gestionen
correctament.
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Taula 4.- Caracterització dels aqüífers de la zona

CODI
NOM

310C04

310G13

311E11

Aqüífer de les calcàries
mesozoiques
de
la
depressió de Móra

Aqüífers locals en medis
de baixa permeabilitat a
les pissarres i granits del
Priorat
237,63
0
237,63
S

Aqüífers locals en medis
de baixa permeabilitat als
gresos i margues de la
depressió de Móra
143,38
0
143,38
S

143,28
EXTENSIÓ AFLORANT (km2)
0
EXTENSIÓ TOTAL (km2)
2
143,28
EXTENSIÓ TOTAL (km )
S
AFLORANT
(S)/NO
AFLORANT (P/P2)
Formacions de calcàries i Formacions de gresos, Formacions
de
CLASSIFICACIÓ
dolomies
massives
pissarres
i
esquists
conglomerats,
gresos
i
LITOLÒGICA

CLASSIFICACIÓ
LITOSTRATIGRÀFICA

Calcàries indiferenciades

COMPORTAMENT
HIDRÀULIC

Aqüífers en medi fissurat
(Calcàries i gresos)

TIPOLOGIA
DOMINANT.

POROSITAT Fissuració

Dipòsits
detrítics
del
devonià i del carbonífer
prehercinià
Aqüífers locals en medis
de baixa permeabilitat
metamòrfics (pissarres i
esquists paleozoics)
Fissuració

margues
Dipòsits
oligocens

detrítics

Aqüífers locals en medis
de baixa permeabilitat
detrítics i margocalcaris
Doble
porositat:
intergranular i fissuració

Fig. 2.- Estudi de la hidrologia subterrània. Pous i permeabilitat

A grans trets la Serra de Llaberia es troba formada per argiles a les zones de la base (Pratdip,
Racó de la Dóvia, Santa Marina,..) i per calcàries i dolomies en la zona més elevada (Miranda,
Mont-redon, Mola de Colldejou,etc.). Part de l’aigua procedent de la pluja sí infiltra en el subsòl.

Àrea de actuació

Aquesta aigua s’escola per un terreny permeable i fins a trobar un terreny impermeable. En el cas
de Llaberia el terreny permeable seran les calcàries i dolomies i el terreny impermeable seran les
argiles. El contacte entre aquests dos materials pot provocar l’aparició d’un aqüífer el qual
passaria a formar una font en el cas que la surgència sortís a la superfície.
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Amb la conca de recepció es pot estimar el volum d’aigua infiltrada al subsòl de la següent forma:

4 RESUM IMPACTES I MESURES

-

Precipitació mitjana estimada: 700 mm.

A continuació es presenta un resum dels impactes previsibles sobre la hidrologia i les mesures

-

Coeficient d’infiltració mitja: 20 %

correctores a aplicar previstes.

-

Zona Mola Colldejou: 0.66 Hm3

-

Zona Serra de Llaberia: 3.43 Hm3

MEDI FÍSIC: Qualitat de l’aigua

-

Total: 4.1 Hm3 (4.100.000.000 litres)

Impactes:

Taula 5 Impactes i mesures sobre la hidrologia superficial

Descripció: Impacte directe per increment de sòlids en suspensió i per alteració de la qualitat de les aigües

Així, doncs, aquesta seria la quantitat estimada d’aigua que passaria a formar part de la xarxa

superficials. I en la fase d’explotació per augment de aplicació de fertilitzants i plaguicides.

subterrània de La Serra de Llaberia i que formen les surgències directes (≈ 90 fonts a l’entorn) i
els aqüífers de la zona. La direcció del flux de l’aigua subterrània està en funció de la topografia i

Caracterització:

A, B1, C, D1, E, F1, G, H, I, J, K1, L.

de les característiques geològiques de la zona. En aquest cas l’aigua subterrània presentaria

Avaluació:

Compatible

direccions molt variables.

Impactes associats:

Donades les característiques geològiques de La Serra de Llaberia, les zones de contacte entre

Acumulatius, (a+a) dóna A:

Possibilitat d’acumulació de productes fitosanitaris.

materials permeables (calcàries, dolomies i sorres) i materials impermeables (argiles) seran

Indirectes, a dóna b :

Impacte directe sobre la fauna, que es nodreix en aquests cursos d’aigua i la
vegetació associada als cursos d’aigua.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

favorables a la existència de surgències o fonts.

3.2

AVALUACIÓ D’IMPACTES

Mesura correctora: (preventives(P), correctores(C) i compensatòries(COM))

Modificació de les condicions actuals d’infiltració de l’aigua al sòl com a conseqüència de les

Enunciat:

S’aplicaran

les següents mesures:

(P) Definició d’àrees aptes per la ubicació de les zones d’instal·lacions auxiliars, parcs

modificacions morfològiques del terreny i alteració de la qualitat de les aigües subterrànies com a

de maquinària, abassegament, etc.

conseqüència del vessament d’efluents líquids procedents de l’obra (formigons, materials

(P) Execució de sistemes de recollida d’aigües, tancs per la recollida d’olis i

bituminosos, olis i combustibles, aigües sanitàries i aigües de neteja, etc).

combustibles, etc, a les zones d’instal·lacions auxiliars.

3.3

(P) Identificació de les àrees previstes per a la conservació i manteniment de la

DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

maquinaria.

No hi ha diferències significatives pel que fa a aquest factor en l’anàlisi de les alternatives.

(P) Respectar les instruccions dels fabricants dels fitosanitaris pel que respecta a les
dosis d’aplicació, i pel que fa a l’aplicació d’adobs orgànics, seguir indicacions

3.4

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES

establertes segons el Manual de bones pràctiques agrícoles i ramaderes per a una
correcta gestió de les dejeccions ramaderes i complir legislació vigent.

Mesures preventives de gestió de residus sobre tot els residus líquids, per tal de que no s’afecti la

Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores

qualitat de l’aigua, tant superficial com subterrània.

Avaluació:

Compatible

Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.
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Caracterització:

MEDI FÍSIC: Aigües subterrànies

Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1

Impactes:

(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a

Descripció: Possible canvi de les condicions de l’aqüífer per alteració de la qualitat de les aigües subterrànies

origen). (NM) són necessàries mesures correctores.
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE

com a conseqüència del vessament d’efluents líquids procedents de l’obra (formigons, materials

aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així

bituminosos, olis i combustibles, aigües sanitàries i aigües de neteja, etc). i en l’explotació per

mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de laqualitat

contaminació de productes fitosanitaris

de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.

Taula 6 Impactes i mesures sobre les aigües subterrànies

Caracterització:

A, B1, C, D1, E, F1, G, H, I, J, K1, L.

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen..

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

Mesura correctora: (preventives(P), correctores(C) i compensatòries(COM))
Enunciat:

S’aplicaran

les següents mesures:

(P) Definició d’àrees aptes per la ubicació de les zones d’instal·lacions auxiliars, parcs
de maquinària, abassegament, etc.
(P) Execució de sistemes de recollida d’aigües, tancs per la recollida d’olis i
combustibles, etc, a les zones d’instal·lacions auxiliars.
(P) Identificació de les àrees previstes per a la conservació i manteniment de la
maquinaria.
Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores
Avaluació:

Compatible

Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.
Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
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necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la

Avaluació

recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.

VECTOR ESTUDIAT: HIDROLOGIA

Mesures: (P) preventives, (C) correctores, (Cm)

després de

IMPACTE

compensatòries

mesures

Taula 7 Llistat d’impactes previsibles
VECTOR ESTUDIAT: HIDROLOGIA
Caracterització
IMPACTE

correctores

Avaluació abans de

Impacte directe per increment de sòlids en

mesures correctores

suspensió i per alteració de la qualitat de les
aigües superficials. I en la fase d’explotació per

Impacte directe per increment de sòlids en suspensió i per alteració de la
qualitat de les aigües superficials. I en la fase d’explotació per augment de
aplicació de fertilitzants i plaguicides

augment
A, B1, C, D1, E, F1, G, H, I,
J, K1, L.

de

aplicació

de

fertilitzants

d’instal·lacions

auxiliars,

aigües subterrànies com a conseqüència del vessament d’efluents líquids

subterrànies

(P) Identificació de les àrees previstes per a la

A, B1, C, D1, E, F1, G, H, I,
J, K1, L.

com

a

conseqüència

del

vessament d’efluents líquids procedents de

Compatible

productes fitosanitaris
A, B1, C i C1, D i D1, E1 i
E2, F1, G, H, I1, J, K, L i L1

Producció de residus durant les obres.

E2, F1, G, H, I1, J, K, L i L1

Compatible

(P) respectar les instruccions dels fabricants dels

combustibles, aigües sanitàries i aigües de

fitosanitaris pel que respecta a les dosis d’aplicació, i

de productes fitosanitaris
Compatible
Elecció d’emplaçaments per a la implantació

A, B1, C i C1, D i D1, E1 i

conservació i manteniment de la maquinaria.

l’obra (formigons, materials bituminosos, olis i

neteja, etc.). i en l’explotació per contaminació
Elecció d’emplaçaments per a la implantació d’activitats i equipaments d’obra.

maquinària, Compatible

per la recollida d’olis i combustibles, etc, a les zones

Possible canvi de les condicions de l’aqüífer per alteració de la qualitat de les

aigües sanitàries i aigües de neteja, etc). i en l’explotació per contaminació de

de

(P) Execució de sistemes de recollida d’aigües, tancs

Possible canvi de les condicions de l’aqüífer d’instal·lacions auxiliars.
per alteració de la qualitat de les aigües

procedents de l’obra (formigons, materials bituminosos, olis i combustibles,

parcs

i abassegament, etc.

plaguicides.

Compatible

(P) Definició d’àrees aptes per la ubicació de les zones

d’activitats i equipaments d’obra.
Compatible

pel que fa a l’aplicació d’adobs orgànics, seguir
indicacions establertes segons el Manual de bones
pràctiques agrícoles i ramaderes per a una correcta
gestió de les dejeccions ramaderes i complir legislació Compatible
vigent.

Producció de residus durant les obres.
Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.

Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.

Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.

Taula 8 Llistat de mesures correctores
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(barranc de Llaberia, barranc de La Dóvia i barranc de Massanes). L’escorrentiu superficial

1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI
1.1

juntament amb l’alternança de nivells més i menys permeables permet la formació de dipòsits de
vall a les zones més topogràficament deprimides i les quals poden presentar gruixos importants.

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

La Serra de Llaberia se situa a la Serralada Pre-litoral i en els contraforts més orientals del
massís del Priorat, el qual comprèn afloraments mesozoics, paleozoics i roques plutòniques.
Geològicament està formada per materials mesozoics amb Triàsic ben representat, Juràssic i
Cretaci Superior. Els materials Triàsics se situen a la zona basal de la Serra de Llaberia
(Colldejou, Pratdip, La Torre de Fontaubella, Marçà i Capçanes) i estan representats per
dolomies, calcàries, margues i argiles vermelles i versicolors. Els materials Juràssics formen les
cingleres i els espadats tabulars que caracteritzen el conjunt de la Serra de Llaberia (Racó de la
Dóvia, Serra d'En Jover, etc.) i estan formats per dolomies, bretxes dolomítiques, calcàries i
calcàries margoses. Aquest conjunt carbonàtic presenta unes coloracions grisenques i hi són
abundants els fòssils de braquiòpodes, equinoderms, lamel·libranquis i ammonoïdeus i/o
ammonites. Els materials Cretacis afloren a les parts més topogràficament elevades com (La
Miranda, Mola de Colldejou, Mont-redon, etc.) i estan representats per sorres, argiles vermelles,
dolomies, calcàries i margues. Aquests materials presenten coloracions més blanquinoses
respecte als materials juràssics situats estratigràficament per sota. La Serra de Llaberia està
delimitada tectònicament a l'oest per la falla del Montalt, d'uns 50 quilòmetres de longitud, a l'est
per la falla de Reus i Valls d'uns 75 quilòmetres de longitud i que forma la depressió del mateix
nom i al sud pel complex tectònic de Pratdip i Vandellòs. Aquest complex tectònic està format per
una sèrie d’encavalcaments i falles inverses les quals formen les finestres tectòniques,
denominades klippes, ubicades a la Serra de Llaberia i úniques, per les seves dimensions
Fig. 1 Mapa geològic de la zona

quilomètriques, a Catalunya.
Donada la susceptibilitat dels materials carbonàtics als diferents agents climàtics (pluja, gelades,
etc.) a la Serra de Llaberia s'hi desenvolupen relleus càrstics: balmes, coves, avencs i ponts
naturals, dolines, etc..
La inclinació suau dels estrats delimita el que s’anomenen superfícies estructurals i les quals
delimiten, en aquest cas, part de La Serra de Llaberia (Miranda, Creu de Llaberia, etc.).
L’alternança de nivells o estrats més durs amb nivells més tous (argiles, sorres, etc.) conformen
un relleu heterogeni en les zones on aquests nivells afloren. El relleu càrstic condiciona una xarxa
molt extensa de petits barrancs i torrents els quals conformen els barrancs més grans de la zona
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La geozona esmentada té vàries facetes d’interès centrades bàsicament en la tectònica, ja que es
tracta del límit entre la Zona d’Enllaç i la Serralada Costera Catalana. Aquesta situació li dóna una
gran importància per entendre aquestes dues unitats geològiques. Les estructures, d’aquesta
geozona formen part del feix d’encavalcaments i plecs de Portalrubió-Vandellòs, concretament en
la seva part més septentrional, i tenen una direcció NE-SW. Les estructures predominants són els
encavalcaments, però també s’hi troben alguns plecs de menor importància. Paral·lelament cal
destacar la presència de dues "klippes" de grans dimensions, que trobem al Coll Roig i a Llaberia,
provocades per l’erosió del mantell encavalcant. Els materials implicats en els encavalcaments
pertanyen a la cobertura mesozoica i en alguns punts també aflora Terciari. L’elevat valor
didàctic, i també científic, justifiquen la inclusió d’aquesta zona en el catàleg del patrimoni
geològic.

Fig. 2.- Llegenda del mapa geològic a partir del mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50.000

1.2

ZONES D’INTERÈS GEOLÒGIC

A la zona trobem la geozona 310: Encavalgaments de Pratdip-Llaberia i la Mola de Colldejou.

Fig. 3.- Delimitació de la Geozona 310. Font Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural.
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L’interès d’aquesta zona recau principalment en la situació límit entre dues unitats geològiques de

-

gran importància, no només per entendre la geologia de Catalunya, sinó també la de la serralada

Possible aparició de processos erosius.

Degut a la nova aparició de terraplens i superfícies amb pendent, desproveïdes de vegetació;

Ibèrica. Aquestes estructures de la Zona d’Enllaç es formaren durant l’orògenia alpina, entre

aquesta situació apareixerà a les zones esbrossades amb pendent per on s’han de col·locar les

l’Eocè i l’Oligocè. L’estudi d’aquesta zona ha deixat al descobert una geometria d’encavalcaments

canonades. Aquest impacte igualment serà mínim.

representativa i d’interès didàctic, ja que hi ha situacions de replà, de rampa i fins i tot exemples
-

de materials de bloc inferior que han encavalcat els de bloc superior.

Afecció a zones d’interès geològic.

Ja que es troben dins de la zona de reg. Aquesta alteració serà mínima, i en cap cas afecta els

Aquesta part dels encavalcaments de la part nord del feix d’encavalcaments i plecs de

valors per al que es va declarar geozona d’interès.

Portalrubió-Vandellòs destaca per les estructures que s’hi formen. Hi ha dues "klippes" de grans

-

dimensions úniques al nostre territori, precisament per el seu tamany. Els encavalcaments
d’aquesta part del Feix tenen com a característica que el seu nivell de desenganxament és el

Préstecs i excedents de materials

No es preveuen ni necessitat de préstecs ni d’excedents de materials.

Muschelkalk mitjà, i no pas el Keuper que ho és en altres encavalcaments del centre i sud del
Feix.

3 DIFERÈNCIA ENTRE ALTERNATIVES

Un altre aspecte a tenir en compte són els materials que conformen aquestes estructures, que

No hi ha diferències significatives en el que respecta aquest factor del medi.

són part de la cobertura mesozoica, i amb alguns materials del Terciari. Aquesta cobertura ha

4 MESURES PREVENTIVES O CORRECTORES

estat deformada més intensament que no pas el sòcol, però d’aquest no n’hi ha cap exemple que
aflori.

-

Senyalització de les zones a afectar.

En aquesta geozona hi ha tant materials terrígens com marins. Cal destacar dues unitats

Senyalització prèvia de la ubicació de les canonades, per tal de no afectar més superfície de la

carbonàtiques que tenen la localitat tipus dins la geozona, com són les “Dolomies taulejades i

estrictament necessària.

calcàries amb “Praealveolina” de la serra de Llaberia” descrites a la carretera de Coll Roig a
-

Llaberia, i les “Calcàries massives de la serra de Llaberia” descrites al Racó de la Dòvia.

Mantenir l’estructura actual del paisatge, no eliminar marges.

En altres apartats del present estudi es remarca la necessitat de mantenir la formació en bancals

Finalment anomenar els processos de carst que tenen lloc en les parts superiors d’algunes

en els vessants per evitar l’erosió i la formació de barrancs. Un dels problemes afegits de

formacions calcàries.

l’augment del pendent i longitud de les parcel·les és l’augment d’escorrentia superficial. Les
aigües d’escorrentia s’infiltren quan troben àrees més planes o vegetació incrementant la

2 AVALUACIÓ D’IMPACTES

circulació d’aigües subterrànies.
Qualsevol obra que comporti la construcció o condicionament d’accessos, obertura de rases de
reg, així com moviments de terres per conduccions o excavacions, pot generar un impacte sobre

-

les formes del relleu.
-

Utilització de la xarxa de camins actuals amb l’objectiu de minimitzar la construcció
de nous camins.

Alteració de la geomorfologia del terreny.

Durant la fase de construcció, s’hauran d’utilitzar els camins ja existents per accedir a les obres.
Els camins que ineludiblement s’hagin de construir, es faran aprofitant i alterant mínimament la

Per la construcció de les rasses per la col·locació de les canonades de reg. Aquest impacte serà
mínim, ja que s’aprofitaran en la seva gran part camins ja existents.
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Taula 2 Impactes i mesures sobre la geologia, geomorfologia i relleu

morfologia del terreny, essent obligatòria la restauració dels talussos que puguin aparèixer.
També s’hauran d’aprofitar els camins ja existents per ubicar la xarxa de distribució d’aigua.

MEDI FÍSIC: Geomorfologia i relleu.
Impactes

5 RESUM D’IMPACTES I MESURES

Descripció: Alteració de la geomorfologia del terreny i aparició de processos erosius. Afecció a la Geozona 310

A continuació es presenta un resum dels impactes previsibles sobre la hidrologia i les mesures
correctores a aplicar previstes.
Taula 1 Llistat d’impactes previsibles
VECTOR ESTUDIAT: GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
Caracterització
IMPACTE

Alteració de la geomorfologia del terreny i aparició de processos erosius

A1, B1, C, D, E1, F1, G1,
H1, I1, J1, K, L

Caracterització:

A1, B1, C, D, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K, L

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:
Avaluació abans de
mesures correctores

Compatible

Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

Impacte indirecte per possible increment de l’erosionabilitat el sòl.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

Mesura correctora: (preventives, correctores i compensatòries)
Enunciat:

Afecció geozona 310.

A1, B1, C, D, E1, F1, G1,
H1, I1, J1, K, L

S’aplicaran les següents mesures:
Senyalització de camins i obres.

Compatible

Mantenir l’estructura del paisatge, no eliminar marges.
Utilització de la xarxa de camins actuals per col·locar les canonades i no crear nois camins.

Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores
Avaluació:

Compatible

Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.
Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.
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1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI: SÒLS EN GENERAL
La major part de la terra baixa mediterrània pertany al domini dels sòls del grup de la terra bruna
meridional (classificació de Kubiëna). Si el substrat és silícic i el clima plujós, apareix la terra
bruna medioeuropea i si el substrat és calcari són corrents els sòls relictes o llims rojos que
afavoreixen la formació de sòls tipus terra rossa (els sòls bruns calcaris). En aquest darrer cas no
és gens estrany que aparegui el “taperot” o crosta calcària per la dissolució i estratificació en
làmines d’antics nòduls calcaris. En general sempre es tracta de sòls de reacció neutra o bàsica,
fins i tots al país silici i plujós. La descarbonatació no sol revestir gaire importància per exigir una
percolació o rentat molt fort en sentit vertical. Això sí, aquesta percolació és suficient per a rentar
les sals solubles de tipus clorur sòdic i així els sòls realment salats queden reclosos a zones mot
àrides de l’interior eixut o bé allà on l’aportació salina és molt forta (per tant a la sanefa
costanera).
A Tarragona els sòls són bàsicament calcaris. L'acció de l'home ha afavorit la mineralització i
l'erosió dels sòls, com a conseqüència de l'activitat agrícola. Gairebé tots pertanyen al tipus de sòl
rendziniforme. També hi trobem litosòls i regosòls, els quals es caracteritzen per tenir poc horitzó

Fig. 1.- Extret del mapa de suelos de España. any 2005 1:1.000.000

orgànic. Al marge dret del riu Francolí destaquen els de més qualitat i més profunds de la
comarca, que són aptes per al cultiu: els sòls al·luvials. Finalment, a la costa es troben els salins i
alcalins.

TIPUS SÒL

CODI

GRUP 1 i grup 2 del sòl principal

ASSOCIACIÓ (Sòl associat)

ENTISOL

T22

XERORTHENT / calcixerept

haploxerept

ENTISOL

T39

XERORTHENT / Dystroxerept

haploxeralf

INCEPTISOL

T97

CALCIXEREPT / Xerorthent

Haploxeralf

Taula 1.- Llegenda de la figura del mapa de suelos de España 1:1.000.000

A la zona d’estudi apareixen - seguint la classificació de sòls de la Soil Taxonomy System- els
entisòls (sòls que a conseqüència de la seva posició geomorfològica inestable, perquè la seva
posició permet el dipòsit de noves aportacions o perquè són massa joves, no presenten un perfil
diferenciat)
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Taula 2 Llistat d’impactes previsibles

En la zona es pot definir en general que les parcel·les a regar ocupen posicions de final de
vessant, d’enllaç amb el fons de vall. L’abancalament és suau.

VECTOR ESTUDIAT: SÒLS
Caracterització

Es tracta de sòls profunds, d’origen col·luvial. El cultiu dominant d’aquesta unitat de sòls són els

IMPACTE

Avaluació abans de
mesures correctores

extensius, cereals i farratges i els cultius llenyosos de vinyes i oliveres. El drenatge és ràpid,
afavorit per la posició fisiogràfica. Les granulometries són mitjanes. Sòls desenvolupats en posició

Eliminació de la capa de terra vegetal

A1, B1, C, D1, E1, F1, G1,
H, I1, J1, K, L

Compatible

de vessant a partit dels materials arrossegats per esllavissaments. Són sòls profunds, fèrtils, de
Possible contaminació del sòl per productes derivats de l’obra (residus i A1, B1, C, D1, E1, F1, G1,

textura mitjana, amb elements grossos i ben drenats. La pendent general és del 3-15%.

residus perillosos).

Compactació degut al pas continu de maquinària pesada.

2 AVALUACIÓ D’IMPACTES

H, I1, J1, K, L
A1, B1, C, D1, E1, F1, G1,
H, I1, J1, K, L

Contaminació del sòl en fase d’explotació. Pèrdua d’estructura del sòl per A1, B1, C, D1, E1, F1, G1,

Els principals riscs d’impactes sobre el sòl es poden produir durant la fase de construcció de la

augment de laboreig.

H, I1, J1, K, L

Compatible

Compatible

Compatible

infraestructura, ara bé durant la fase d’explotació també hi poden haver impactes que cal tenir en
compte.

Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.
Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.

Pel que fa als possibles impactes que es produeixen durant les obres de construcció trobem que:
Eliminació de la capa de terra vegetal
Possible contaminació del sòl per productes derivats de l’obra (residus i residus perillosos).

Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.

Compactació degut al pas de maquinària pesada.
També en la fase d’explotació poden donar-se altres impactes sobre el sòl. La intensificació de
les pràctiques agràries poden induir l’aparició de contaminació tant al sòl com al subsòl si no es

3 DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

realitza un bon ús dels fertilitzants i fitosanitaris. Aquestes pràctiques milloraran la capacitat de
retenció d’aigua del sòl i incrementaran la profunditat explorable per les arrels, però poden

La tipologia de sòls afectats per cada alternativa de traçat és la mateixa. En tots els casos

deteriorar l’estructura del sòl i induir processos erosius. Canvis en l’adsorció o la salinitat poden

l’afecció majoritària es sobre terrenys agraris que es caracteritza per ser un sòl profund; tot i que

derivar-se tant del cultiu que es produeixi com del laboreig efectuat sobre el sòl.

puntualment afecta petites zones forestals, que correspon amb els creuaments amb els cursos

D’altres operacions de condicionament de les parcel·les també poden afectar a l’horitzó orgànic, a

d’aigua superficials. Mentre que l’alternativa 1 del traçat sud discorre en quasi la seva totalitat

l’estructura del sòl i a algunes propietats químiques del sòl.

sobre terrenys forestals més o menys densos.
A continuació es descriu l’ocupació de la tipologia de sòl de cada alternativa:
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LONGITUD (m)

SUPERFICIE RESTAURACIO (m2)

Nord

Nord

ZONA AGRÍCOLA
ZONA FORESTAL

alterna 1
6.600,26
1.433,30

alterna2
6.892,30
1.289,82

alterna3
6.833,89
1.461,75

alterna 1
55.983,49
12.591,56

alterna2
58.319,81
11.029,08

alterna3
59.460,51
12.876,01

TOTAL

8.033,56

8.182,12

8.295,64

68.575,05

69.348,89

72.336,52

4.1

OCUPACIÓ DEL TERRENY

Un dels aspectes que provoca un major impacte sobre el territori és l’ocupació del terreny durant
la fase de construcció, i sobre tot en el moment de col·locació de les canonades. Aquesta
actuació provoca impactes no només sobre el sòls, si no també sobre l vegetació present, la
fauna, el patrimoni cultural i també el paisatge. És important assegurar que els impactes
provocats en la fase de construcció es puguin recuperar d’una manera satisfactòria. Per tal
d’aconseguir minimitzar el impacte provocat per la col·locació de les canonades es proposen una

LONGITUD (m)

SUPERFICIE RESTAURACIO (m2)

Sud

Sud

ZONA AGRÍCOLA
ZONA FORESTAL

alterna1
1.535,95
2.141,24

alterna2
2.260,34
1.474,91

alterna1
14.182,85
14.404,64

alterna2
21.038,17
9.390,07

TOTAL

3.677,19

3.735,25

28.587,49

30.428,24

sèrie de mesures preventives i correctores:
-

Durant la fase de replanteig, minimitzar l’ocupació i realitzar un marcatge estricte de les
zones forestals o sensibles que seran afectades per l’obra. En aquest marcatge s’inclou el
límit d’ocupació, la zona d’abassegaments de terra vegetal, abocadors temporals, zona
d’instal·lacions, etc. És aconsellable revisar les fites o l’encintat un cop finalitzada la fase

Taula 3.- Superficies ocupades per cada alternativa, traçat nord i sud.

de tala i desbrossament, i fer-ho en diferents fases del moviment de terres de l’obra. Un
cop acabades les obres, s’han de retirar les fites o les cintes utilitzades pel marcatge, per

4 MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES

tal d’evitar el seu impacte visual i estètic.

Durant la fase d’execució de les obres, la maquinària es deixarà a algun dels parcs de maquinària

-

suggerits com a apropiats, per minimitzar i localitzar tant la compactació que produeixi com

Limitar l’obertura de camins d’accés a l’obra, utilitzant sempre que es pugui camins
preexistents com indrets de pas. En el cas que sigui estrictament necessari crear nous

l’afectació d’altres zones circumdants. Malgrat això, a l’hora de portar a terme ocupacions

camins, aquests no superaran l’amplada de la maquinària que hi hagi de passar. Un cop

temporals sobre terrenys d’ús agrícola és recomanable procedir a la restauració dels horitzons

finalitzades les obres es procedirà a la restauració d’aquests accessos temporals per tal

superficials que s’hagin pogut veure afectats un cop finalitzada l’ocupació.

de recuperar les condicions inicials.

Per tal de disminuir les pèrdues en les propietats mecàniques del sòl al treballar-lo, és possible

-

utilitzar maquinària específica com subsoladors i d’altres eines que permetin treballar la terra en

S’utilitzaran per a la col·locació de les canonades camins ja existents i segons la zona en
la que es desenvolupen es limitarà l’amplada dels camins. Aquest aspecte es

profunditat i trencar la seva compacitat, de manera que les arrels de les plantes puguin disposar

desenvolupa en el següent apartat.

d’una major quantitat de sòl explorable. D’altra banda, per tal de minimitzar la contaminació
-

orgànica induïda per l’aplicació de fertilitzants o productes fitosanitaris, es seguiran les

Restaurar les superfícies d’ocupació temporal (zona d’abassegament de materials, caseta
d’obres, parc de maquinària, etc.) immediatament després que deixin de ser funcionals

recomanacions establertes en el Manual de bones pràctiques agrícoles i ramaderes per a una

per l’obra.

correcta gestió de les dejeccions ramaderes.
Quan sigui estrictament necessari realitzar algun anivellament, aquest haurà d’estar

4.2

específicament permès per l’autoritat competent i en la seva realització s’evitarà l’aflorament de

PROCEDIMENT PER LA COL·LOCACIÓ DE CANONADES

En aquest apartat es descriuen els procediments executius per a la col·locació de les canonades

material originari. La maquinària utilitzada en l’anivellament no treballarà per línia de màxima

en els diferents casos que trobem en el projecte:

pendent.
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4.2.1 Zones amb camí ja existent.
Aquest cas és el que trobem en la gran part de les situacions. En aquests casos, les canonades

PROCEDIMENT OPERATIU I MESURES CORRECTORES

discorreran paral·leles als camins per aprofitar aquest com a pas de maquinària i abassegaments
EN CAS DE NO HAVER CAMÍ EXISTENT

de materials.

ZONES FORESTALS

En el cas que el camí separi una zona forestal d’un camp de conreu, la zona d’afecció es situarà

CAMPS DE CULTIU

en la zona de conreu.
XARXA NATURA 2000

FORA DE XN 2000

En el cas que el camí ja existeixi, trobarem:

EN CAS D’HAVER CAMÍ EXISTENT
CAMINS QUE DISCORREN PER

CAMINS QUE DISCORREN PER ZONES DE

ZONES FORESTALS

CAMPS DE CULTIU

Es podrà obrir plataforma de treball

adequat ampliar la zona de treball paral·lela al traçat

paral·lela al traçat de les canonades

a

es

afectar

per

fer

la de les canonades, però

plataforma de pas de serà unidireccional.
maquinària. Es treball

- Replanteig de les obres. Marcatge acurat.

s’haurà de fer en sèrie.

Delimitar exactament el límit d’ocupació per evitar afeccions excessives.
- Esbrossada i tala de la zona

considera Es podrà obrir plataforma

- No

PROCEDIMENT OPERATIU I MESURES CORRECTORES

- Tala dels arbres i s’escau

L’extracció de la terra vegetal de la
nova plataforma dependrà de la
qualitat. Si es treu la terra vegetal,
caldrà estendre-la posteriorment. Si

- Extracció i abassegament de la terra vegetal de la zona que ocuparà la rasadora únicament, i

no, caldrà llaurar.

abassegament sobre el terreny lateral.
- Seguir les pautes donades com a procediment en zona - Seguir les pautes donades com a

- Creació de la plataforma de la rasadora, únicament de l’amplada de la rasadora.

forestal indicades en la taula anterior.

- Realització de la rasa deixant la terra al costat en un cordó longitudinal.

indicades en la taula anterior.

- Col·locació de tub i enrasar, el sobrant de - Col·locació de tub i enrasar, el sobrant de
terres s’ha de utilitzar per re perfilar la zona i

terres es pot utilitzar per adequar les zones

adequar-la segons el terreny natural.

annexes a murs de pedra afectats per tal que
no es descalcin.

-

Estendre la terra vegetal, millorada si s’escau.

- Hidrosembrar tot l’ample de l’esbrossada
- Plantació

excepte

el

metre

sobre

procediment en zona de camps

la

canonada.
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VALORS DE LES ZONES DE TREBALL:
ZONA FORESTAL EN XN 2000
A+B
C
Diam
tub
(mm)

Zona de treball
(m)

Abassegament
Terra excavada
(m)

Amplada a
esbrossar i
revegetar (m)

400

4

2,5

6,5

ZONA FORESTAL FORA DE XN 2000
A+B
C
D
Diam
tub
(mm)

Zona de treball
(m)

Abassegament
Terra excavada
(m)

Zona de
Transport (m)

400

4

2,5

3,5

ZONA AGRÍCOLA
A+B

6

Amplada a esbrossar i
revegetar (m)
Amb camí
preexistent

Sense camí
preexistent

6,5

10

C

TV

D

Diam
tub
(mm)

Zona de treball
(m)

Abassegament
Terra excavada
(m)

Abassegament
de Terra vegetal
(m)

Zona de
Transport
(m)

400

4

2,7

1,3

3

Amplada a esbrossar i
restaurar (m)
Amb camí
preexistent

Sense camí
preexistent

8
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VALORS DE LES ZONES DE TREBALL:
ZONA FORESTAL EN XN 2000
A+B
C
Diam
tub
(mm)

Zona de treball
(m)

Abassegament
Terra excavada
(m)

Amplada a
esbrossar i
revegetar (m)

400

4

2,5

6,5

ZONA FORESTAL FORA DE XN 2000
A+B
C
D
Diam
tub
(mm)

Zona de treball
(m)

Abassegament
Terra excavada
(m)

Zona de
Transport (m)

400

4

2,5

3,5

ZONA AGRÍCOLA
A+B

7

Amplada a esbrossar i
revegetar (m)
Amb camí
preexistent

Sense camí
preexistent

6,5

10

C

TV

D

Diam
tub
(mm)

Zona de treball
(m)

Abassegament
Terra excavada
(m)

Abassegament
de Terra vegetal
(m)

Zona de
Transport
(m)

400

4

2,7

1,3

3

Amplada a esbrossar i
restaurar (m)
Amb camí
preexistent

Sense camí
preexistent
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Taula 5 Impactes i mesures sobre la qualitat del sòl

5 RESUM IMPACTES I MESURES
A continuació es presenta un resum dels impactes previsibles sobre els sòls i les mesures

MEDI FÍSIC: Qualitat del sòl

correctores a aplicar previstes.

Impactes:
Descripció: Possible contaminació del sòl per productes fitosanitaris i pèrdua estructura del sòl durant la

Taula 4 Impactes i mesures sobre la terra vegetal

fase d’explotació.

MEDI FÍSIC: Terra vegetal

Caracterització:

A1, B1, C, D1, E1, F1, G1, H, I1, J1, K, L

Impactes:

Avaluació:

Compatible

Descripció: Impacte directe per eliminació de la capa de terra vegetal. Compactació del sòl. En obres

Impactes associats:

Caracterització:

A1, B1, C, D1, E1, F1, G1, H, I1, J1, K, L

Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Avaluació:

Compatible

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

Mesura correctora: (preventives(P), correctores(C) i compensatòries(COM))
Enunciat:

S’aplicaran

les següents mesures:

(P) Es seguiran les recomanacions establertes en el Manual de bones pràctiques
agrícoles i ramaderes per a una correcta gestió de les dejeccions ramaderes.. i es

Mesura correctora: (preventives(P), correctores(C) i compensatòries(COM))
Enunciat:

S’aplicaran

complirà amb la legislació vigent

les següents mesures:

(P) Es mantindrà l’estructura de les parcel·les i els marges.

(P) Marcatge acurat de la zona amb cintes o balises.

Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores

(C) Decapatge i abassegament de la terra i posterior estesa de la mateixa en zones

Avaluació:

afectades.

Compatible

(P) Control de la circulació de la maquinària pesada. Controls dels punts d’accés a les

Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.

obres.

Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema

Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores
Avaluació:

actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1

Compatible

(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.
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APÈNDIX 1 FOTOGRÀFIC

Fot. 3.- Sòls agrícoles en zona XN 2000

Fot. 1 . Sòls agrícoles en zona de reg nou fora de XN 2000

Fot. 2 Sòls agrícoles amb vinyes que es regaran fora de la XN 2000.

Fot. 4.- Sòls agrícoles amb oliveres en XN 2000
9
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1.1.2 màquia litoral de garric i margalló (Querco-Lentiscetum)

1 DESCRIPCIÓ DE LA VEGETACIÓ

La màquia de garric i margalló (Querco-Lentiscetum) és la màquia del litoral català meridional i de

1.1

LA VEGETACIÓ POTENCIAL

la terra baixa valenciana. Aquesta comunitat està notòriament malmesa i només queden –tot i la
seva àmplia àrea de distribució- uns quant retalls.

La vegetació potencial correspon a la vegetació que existiria en absència de factors pertorbadors
i que donades unes condicions determinades, utilitzaria més eficientment els recursos dels que

A l’estrat arbustiu trobem el

disposa. La vegetació potencial de la zona d’estudi és troba a cavall entre la màquia litoral de

margalló (Chamaerops humilis), l’espinós arçot (Rhamnus lycioides), el garrofer (Ceratonia

garric i margalló (Querco-Lentiscetum), típica dels sòls calcaris amb escasses precipitacions i el

siliqua), l’aritjol (Smilax aspera), la roja (Rubia peregrina), l’esparreguera (Asparagus acutifolius) i

domini de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum). Aquestes associacions

el bruc d’hivern (Erica multiflora). El sòl queda pràcticament cobert gràcies a l’extensió, dins

són avui dia molt poc abundant a les terres de l’Ebre i a tota la costa meridional catalana doncs

l’estrat herbaci, del llistó (Brachypodium retusum) i el càrex (Carex balleriana).

ha estat molt destruïda pel foc i per l’acció de l’home

lianoides com la roja i l’aritjol, se situen superficialment en aquesta comunitat.

1.1.1 l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum)

És obligat destacar la gran dominància del margalló –única palmera autòctona a Europa -, del

Al domini de l’alzinar litoral o alzinar amb marfull (Viburnum tinus),

llentiscle (Pistacia lentiscus), el garric (Quercus coccifera), el

Les plantes

llentiscle i del garric i l’aparició d’espècies meridionals com el garrofer o el mateix margalló. No és

l’arbre preponderant és

pas excepcional l’aparició del pi blanc (Pinus halepensis). Tot i que llentiscle i margalló són

l’alzina (Quercus ilex ilex). Aquest és el bosc escleròfil típic de la mediterrània septentrional. És

espècies arbòries de creixement lent, només es veu un aspecte arbustiu pel precari estat de

un bosc subtropical, dens i impenetrable on predomina l’alzina i que és compactat per arbusts i

desenvolupament dels retalls que han quedat. Potser també en condicions més favorables, el pi

lianes, la majoria dels quals tenen fulles perennes, reduïdes i llustroses. A simple vista, sembla

blanc seria encara més abundant.

una massa compacta, uniespecífica que normalment no s’enfila més enllà del 600 msnm.

Tots els arbusts presents són perennifolis i esclerofil·les, de fulla petita. Altre aspecte fisiognòmic

L’alzinar típic és una comunitat ombrívola d’uns 10-15 m d’alçada. L’estrat arbori és

de la comunitat és la bona representació que tenen les plantes punxents com l’arçot, el garric i

monoespecífic o de vegades amb pins i algun caducifoli acompanyant a l’alzina. El seu

l’aritjol. El mateix margalló té espines als pecíols.

recobriment és del 75 al 100%. En el sotabosc es poden diferenciar dos estrats arbustius: un de
2-3 m amb arbusts de port arbori com el marfull, l’aladern (Rhamnus alaternus), l’aladern fals
(Phillyrea media), l’arboç (Arbutus unedo), el llentiscle (Pistacea lentiscus), etc. i l’altre -d’1 m

1.2

aproximadament- format per galzeran (Ruscus aculeatus) o plantes lianoides com l’esparreguera

LA VEGETACIÓ ACTUAL

Per a l’estudi de la vegetació actual de la zona s’ha fet una consulta a la cartografia de hàbitats

(Asparagus acutifolius) o la roja (Rubia peregrina), una rubiàcea.

de Catalunya del Departament d’Agricultura de la Generalitat i posteriorment s’ha fet un treball de

Dins l’alzinar l’ambient és més aviat fresc i humit, per la densitat de la vegetació. Per tant trobem

camp fet entre el 8 i el 20 de febrer de 2016 per part de Jesús Almarza Temprano, inventariant la

un microclima molt especial enmig de la calor mediterrània. Això reforça la importància de

vegetació actual de la zona.

mantenir les grans masses forestals doncs la seva fragmentació comporta una pèrdua de
microhàbitats ocupats per espècies molt especialitzades i per tant fràgils.

1.2.1 Hàbitats de Catalunya
Per tal de poder descriure els diferents tipus de vegetació general de la zona d’estudi, s’ha
utilitzat la llegenda dels Hàbitats de Catalunya, s’han reconegut els de cobertura principal i se
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n’han extret les característiques principals, els hàbitats presents a la zona d’estudi es poden

CODI / NOM

visualitzar en la següent taula resum (veure plànol 11 hàbitats de Catalunya).
Taula 1 Resum de les característiques dels hàbitats presents a la zona d’estudi.
CODI / NOM

22
c
Estanys
(i
embassaments) de terra
baixa i de l’estatge montà,
incloent-hi, si és el cas, les
formacions
helofítiques
associades
embassament de Guiamets

Gestió, usos i problemes de
conservació

24a Llits i marges de rius, o
vores
d’embassaments,
sense vegetació llenyosa
densa
Riera de Marçà aigües
amunt de l’embassament

DESCRIPCIÓ
Estanys, generalment de mida
mitjana o gran, i embassaments. Els
estanys són d’aspecte força divers
quant
a
característiques
geomorfològiques del lloc, color de
l’aigua i poblaments vegetals que
s’hi
fan.
Pel
que
fa
als
embassaments,
la
majoria
consisteixen en una gran massa
d’aigua de nivell molt fluctuant. Els
més estables i més o menys
reblerts de sediments poden portar
vegetació helofítica a la part menys
fonda i, fins i tot, poblaments
d’hidròfits, com si es tractés
d’estanys naturals.

ESPÈCIES PRINCIPALS
FLORA PRINCIPAL
Phragmites comunis (canyís)
Cladium mariscus (mansega)
Carex cuprina
Carex híspida
Juncus spp.(joncs)
Scirpus lacustris (jonça)
Potamogeton spp. (espigues d’aigua)
Ceratophyllum demersum (volantí)
Nymphaea alba (nenúfar)
Ranunculus aquatilis
Utricularia vulgaris (utriculària)
Utricularia australis (utriculària)
Riccia fluitans
Lemna minor (llentia d’aigua)

Gestió, usos i problemes de
conservació

32 u Brolles de romaní
(Rosmarinus officinalis) –i
timonedes–, amb foixarda
(Globularia
alypum),
bufalaga
(Thymelaea
tinctoria)..., calcícoles, de
terra baixa

Usos molt diversos segons que es tracti d’un estany natural o d’un embassament, i
també en funció de les dimensions de la massa d’aigua: pesca, navegació, bany,
abastament d’aigua, producció hidroelèctrica. Es veuen alterats per l’abocament de
contaminants (aigües residuals, purins, pesticides, etc.), que eutrofitzen i pol·lueixen les
aigües i els sediments; per la introducció d’espècies exòtiques; pels treballs de neteja de
la vegetació; pel trepig dels marges; per l’abocament de deixalles, etc. Els
embassaments utilitzats per alimentar sistemes de reg i per produir energia elèctrica han
de ser considerats majoritàriament simples dipòsits d’aigua. Els embassaments petits en
desús i els molt reblerts de sediments presenten una important recuperació del caràcter
natural del medi amb l’establiment de comunitats i espècies pròpies dels estanys. Caldria
preservar tots els estanys naturals i els embassaments naturalitzats, ja que són ambients
rars a Catalunya..
Marges de riu desforestat de
manera natural o antròpica. El seu
aspecte pot ser molt divers segons
les característiques del substrat, el
tram del riu i la dinàmica fluvial. Així,
alguns rius mediterranis amb fortes
variacions estacionals, i àdhuc
anuals,
presenten
poblaments
herbacis dispersos entre els còdols i
en els fangars de les ribes,
dominats per gramínies; els que
presenten
oscil·lacions
més
regulars i no tenen grans períodes
de minvada duen herbassars
nitròfils. Altres no porten cap mena
de vegetació específica, sinó herbes
i arbustos diversos, caracteritzats
per la seva capacitat colonitzadora.
Als rius més muntanyencs, on

Zones
al
costat
de
l’embassament
de
Guiamets
i
taques
disperses entre conreus

Gestió, usos i problemes de
conservació

FLORA PRINCIPAL
Salix spp. (salzes)
Myricaria germànica
Mentha longifolia (menta boscana)
Juncus spp. (joncs)
Saponaria officinalis (herba sabonera)
Polygonum lapathifolium (presseguera borda)
Polygonum persicaria (herba presseguera)
Bidens tripartida
Bidens frondosa
Xanthium italicum (llapassa borda)
Agrostis stolonifera
Polypogon viridis
Paspalum distichum (gram d’aigua)
Andryala ragusina (llonja)
Glaucium flavum (cascall de riera)

42ab Pinedes de pi blanc
(Pinus halepensis), amb
sotabosc
de
brolles
calcícoles, de les contrades
mediterrànies.
A les zones entre cultius,
Molt present.

DESCRIPCIÓ
l’aigua té més força i el transport de
materials
depèn
sobretot
d’avingudes
ocasionals,
poden
aparèixer codolars i graveres,
colonitzats per petits arbustos i un
sens fi d’herbes diverses.ominat pel
romaní (unitat 42ab).

ESPÈCIES PRINCIPALS

Eventualment utilitzat com a zona de lleure (turisme, pesca, esport...) o com a gravera o
sorrera. En general no presenta problemes de conservació importants. Puntualment pot
tenir problemes per freqüentació i trepig; per extracció de còdols, sorres o argiles; per
contaminació o abocaments de residus; per modificació del curs fluvial; per captacions
d’aigua, o per l’elevada presència d’espècies exòtiques.
Matollars més aviat baixos (50-80
cm) i clars, en què domina el romaní
o hi és més o menys abundant, al
costat d’altres mates o subarbustos
de port semblant, diferents segons
els indrets. La major part d’aquestes
mates tenen fulles estretes, més o
menys rígides, i capçades poc
denses. També s’hi fan, però,
plantes
de
fulla
blana
(malacofil·les). Sol haver-hi un
estrat més baix, molt irregular i poc
dens, integrat per matetes i herbes
xeròfiles. Sovint hi creixen alguns
arbrets dispersos, principalment el
pi blanc (Pinus halepensis); de fet,
sovint passen progressivament a
pinedes de pi blanc amb sotabosc
dominat pel romaní (unitat 42ab).

ESTRAT ARBUSTIU
Rosmarinus officinalis (Romaní)
Erica multiflora (Bruc d’hivern)
Thymalaea tinctoria (bufalaga)
Linum tenuifolium ssp. suffruticosum (Maleida)
Lithosperum fruticosum (Sanguinaria blava)
Globularia alypum (Foixarda)
Anthyllis cytisoides (albada)
Cistus clusii (esteperola)
Heliantemum syriacum (romer blanc)
Juniperus oxycedrus (càdec)
ESTRAT SUBARBUSTIU I HERBACI
Fumana ericoides var. Spachii
Fumana thymifolia
Heliantemum apenninum
Brachypodium retusum (Llistó)
Thymus vulgaris (Timó)

Tot i que aquesta unitat és en molts casos fruit de desforestació, també ocupa notables
superfícies de manera més o menys permanent, com ara serrats, costers rocallosos i
altres indrets amb poc sòl. Aquest fet, i també la seva persistència com a vegetació
lligada als focs forestals i a d’altres tipus d’agressió envers els boscos mediterranis, fan
que no calgui témer per la seva conservació.

Pinedes de pi blanc, sovint molt
obertes, que duen un estrat arbustiu
format per matollars heliòfils,
bàsicament brolles de romaní, força
riques florísticament.

ESTRAT ARBORI
Pinus halepensis (pi blanc)
ESTRAT ARBUSTIU
Rosmarinus officinalis (romaní)
Erica multiflora (bruc d’hivern)
Bupleurum fruticescens (botja groga)
Cistus clusii (esteperola)
Genista biflora (ginestera)
Ulex parviflorus (gatosa)
ESTRAT HERBACI
Brachypodium retusum (llistó)

Aprofitament forestal. El sotabosc pot ser pasturat per ovelles i cabres.
Gestió, usos i problemes de
conservació

La principal amenaça són els incendis forestals i, encara que menys, la progressiva
transformació cap a alzinars.
A les contrades marítimes corresponen generalment a comunitats secundàries que
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CODI / NOM

DESCRIPCIÓ
ESPÈCIES PRINCIPALS
tendeixen a evolucionar de manera natural vers alzinars o màquies. Convindria afavorirne l’evolució malgrat que això portés, a la llarga, a la desaparició de la unitat com a tal. A
terres interiors semblen en gran part vegetació potencial; només les que es fan en
fondals o planes fèrtils són comunitats inestables que evolucionarien vers el carrascar..

44h
Alberedes
(i
pollancredes) amb vinca
(Vinca difformis), de la terra
baixa (i de la muntanya
mitjana).
Al Barranc de Marmellans

Gestió, usos i problemes de
conservació

83 d Vinyes
Present a la gran part del
territori, juntament amb
oliveres.

Marges de riu desforestat de
manera natural o antròpica. El seu
aspecte pot ser molt divers segons
les característiques del substrat, el
tram del riu i la dinàmica fluvial. Així,
alguns rius mediterranis amb fortes
variacions estacionals, i àdhuc
anuals,
presenten
poblaments
herbacis dispersos entre els còdols i
en els fangars de les ribes,
dominats per gramínies; els que
presenten
oscil·lacions
més
regulars i no tenen grans períodes
de minvada duen herbassars
nitròfils. Altres no porten cap mena
de vegetació específica, sinó herbes
i arbustos diversos, caracteritzats
per la seva capacitat colonitzadora.
Als rius més muntanyencs, on
l’aigua té més força i el transport de
materials
depèn
sobretot
d’avingudes
ocasionals,
poden
aparèixer codolars i graveres,
colonitzats per petits arbustos i un
sens fi d’herbes diverses.

FLORA
Salix spp. (salzes)
Myricaria germànica
Mentha longifolia (menta boscana)
Juncus spp. (joncs)
Saponaria officinalis (herba sabonera)
Polygonum lapathifolium (presseguera borda)
Polygonum persicaria (herba presseguera)
Bidens tripartida
Bidens frondosa
Xanthium italicum (llapassa borda)
Agrostis stolonifera
Polypogon viridis
Paspalum distichum (gram d’aigua)
Andryala ragusina (llonja)
Glaucium flavum (cascall de riera)

87a. Conreus abandonats
Algunes
zones
entre
cultius. Poc freqüents a la
zona

Gestió, usos i problemes de
conservació

83a.

Plantacions

d’arbres

fruiters

ESPÈCIES PRINCIPALS
Juglans regia (noguera)
Prunus dulcis (ametller)
Ceratonia siliqua (garrofer)
Pistacea vera (pistatxo, festuc)
ESTRAT HERBACI
Diplotaxis erucoides (ravenissa blanca)
Euphorbia segetalis (lleteresa)

Dedicat al conreu d'oliveres i ametllers i, encara que menys, a altres arbres fruiters.
Sense problemes de conservació. Les pràctiques agrícoles que hi tenen lloc, però, sovint
ocasionen la contaminació del medi a causa de l’ús de nutrients o pesticides. La
intensificació agrícola ha portat a una disminució important de la biodiversitat,
compensada parcialment per la presència de bandes estretes de vegetació natural.
L'adopció de tècniques de producció integrada i d'agricultura biològica ha permès revertir
en part aquesta situació.
Espais que conserven de vegades restes del conreu i de la vegetació arvense
associada, i que amb el pas del temps poden prendre l’aspecte d’espais herbats, en
general poc ufanosos, amb una incipient penetració d'espècies arbustives i ruderals.
Antigament conreats, mantenen encara ben visible el seu contorn, de vegades constituït
per murs de pedra, camins, vegetació natural...
Sense ús, eventualment pasturats. Sense problemes de conservació coneguts. La
vegetació es manté mentre perduren la freqüentació i les pertorbacions, però si aquestes
cessen, poden anar evolucionant i arribar a cobrir-se de vegetació natural. Es tracta
d’àrees ocupades per vegetació pionera de significació molt diversa, molt canviant en els
primers estadis d’abandonament. En indrets humits aquesta transformació és més
ràpida..

1.2.2 Hàbitats d’interès comunitari

PLANTES CULTIVADES
Vitis vinifera (vinya)
MALES HERBES
Diplotaxis erucoides (ravenissa blanca)
Chenopodium album (blet)
Amaranthus retroflexus (marxant)
Sorghum halepense (canyota)
Cynodon dactylon (gram)
Convolvulus arvensis (corretjola)
Euphorbia segetalis (lleteresa)
Calendula arvensis (boixac)
Anagallis arvensis (morró vermell i morró blau)
Setaria verticillata (xereix)
Sonchus tenerrimus (lletsó fi)

Gestió, usos i problemes de
conservació

alts,

Gestió, usos i problemes de
conservació

Eventualment utilitzat com a zona de lleure (turisme, pesca, esport...) o com a gravera o
sorrera. En general no presenta problemes de conservació importants. Puntualment pot
tenir problemes per freqüentació i trepig; per extracció de còdols, sorres o argiles; per
contaminació o abocaments de residus; per modificació del curs fluvial; per captacions
d’aigua, o per l’elevada presència d’espècies exòtiques.

Camps de ceps arrenglerats i,
residualment, amb altres conreus
(cereals,
ametllers)
intercalats.
L’espai entre fileres és ocupat per
males
herbes,
majoritàriament
anuals, entre les quals destaca la
ravenissa blanca, que dóna sovint
color a la parcel·la.

DESCRIPCIÓ
diversos
(oliveres,
ametllers,
garrofers, nogueres, pistatxos...)
tradicionalment de secà, però
actualment regats sovint amb gota a
gota.

Moltes zones de la nova
zona de reg. Sobre tot en la
zona inclosa en XN 2000

Les vinyes són llaurades (i les fileres de ceps entrecavades), de manera que les
poblacions de males herbes es renoven al llarg de l’any amb una certa estacionalitat.
Progressivament, i sobretot en el cas de parcel·les grans, les plantacions velles són
substituïdes per vinyes en cordó.

Fruiterars

CODI / NOM
predominantment de secà:
conreus d’oliveres (Olea
europaea),
d’ametllers
(Prunus
dulcis),
de
garrofers
(Ceratonia
siliqua)...

La zona d’estudi presenta petites taques de vegetació catalogades com a hàbitats d’interès
comunitari, aquests, es defineixen en la Directiva Hàbitats com a "aquelles zones terrestres o
aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant
si són totalment naturals com si són seminaturals". A continuació, defineix com a hàbitats naturals
d'interès comunitari aquells que, d'entre els hàbitats naturals, compleixen alguna d'aquestes
característiques:
Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea.
Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una
àrea reduïda per pròpia naturalesa.
Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques de la UE, és
a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la mediterrània.

PLANTA CULTIVADA
Olea europaea var. europaea (olivera)
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La Directiva Hàbitats no ha proposat cap mecanisme de conservació per als hàbitats que no són

per captacions d’aigua, o per l’elevada presència d’espècies exòtiques

d’interès comunitari, tot i que el seu esperit és la conservació de tots els hàbitats (segons l’article

UBICACIÓ A LA ZONA D’ESTUDI

Riera de Marçà aigües amunt de l’embassament

2). A més, en el cas dels hàbitats d'interès comunitari, només obliga a la seva conservació dins

Els hàbitats d'interès comunitari són els que apareixen a l'Annex I de la Directiva 97/62/CE. Són

Jonqueres
i
herbassars
graminoides
humits,
mediterranis, del MolinioHoloschoenion

una selecció dels hàbitats naturals presents a la UE dels quals cal conservar mostres

No prioritari

els espais que conformen o conformaran la xarxa Natura 2000.
6420

representatives que en garanteixin la conservació dins el territori de la UE. Poden ser de dos
tipus: prioritaris i no prioritaris.

Formacions herbàcies d’1 a 2 m d’alçària. Comprenen des de les
jonqueres pròpiament dites, on dominen plantes junciformes, fins a
herbassars alts formats per hemicriptòfits, sempre amb el màxim
desenvolupament a l’estiu

Gestió, usos i problemes de conservació

Sol tractar-se d’indrets pasturats, sobretot a terra baixa, ja que a l’estiu
hi pot haver encara herba tendra, aprofitada pel bestiar. Els problemes
de conservació provenen de la dessecació del terreny i de l’alteració de
l’espai on es fa l’hàbitat (canvis d’usos del sòl).

UBICACIÓ A LA ZONA D’ESTUDI

Barranc de les Olles, aigües avall de la presa de Guiamets.

Els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, sinó
catalogats. Allò que s'ha de garantir és la conservació d'unes mostres territorials d'aquests
hàbitats mitjançant la seva inclusió en la xarxa d'espais Natura 2000. El fet que en una part del
territori hi hagi un o diversos hàbitats d'interès comunitari no és condició única perquè en aquell
92A0

lloc en concret se n’hagi de garantir la conservació.

Alberedes, salzedes i altres
boscos de ribera
No prioritari

Els presents a la zona d’estudi són:

Gestió, usos i problemes de conservació

Tradicionalment, i fins als darrers decennis, aquesta albereda ha estat
molt alterada i sovint convertida en terres agrícoles (horts, plantacions
de pollancres) aprofitant la qualitat del sòl i la capa freàtica poc
profunda. Darrerament sembla que està en procés de recuperació, a
conseqüència de l’abandonament de cultius o, més rarament, de
repoblacions específiques.

UBICACIÓ A LA ZONA D’ESTUDI

Barranc dels Mamellars.

Taula 2 HIC’s presents a la zona d’estudi
CODI HIC

9540

NOM HIC

DESCRIPCIÓ

PINEDES MEDITERRÀNIES

Pinedes de pi blanc, poc o molt denses, amb un sotabosc llenyós i
esclerofil·le, dominat per garrics, alzines o carrasques. L’estrat herbaci,
si existeix, és poc important..

No prioritari

Gestió, usos i problemes de conservació

UBICACIÓ A LA ZONA D’ESTUDI

3250

RIUS MEDITERRANIS AMB
VEGTACIÓ DEL GLAUCION
FLAVI
No prioritari

Gestió, usos i problemes de conservació

Boscos de ribera, constituïts majoritàriament per àlbers, salzes o
freixes sovint barrejats amb altres arbres de ribera, com ara verns, oms
i pollancres. Els estrats arbustiu i herbaci són força desenvolupats i
irregulars segons el territori i les característiques físiques dels terrenys
on es fan. Quan l’hàbitat és alterat, pot esdevenir inextricable per
l’abundància d’arbustos espinosos. Solen formar boscos de galeria,
generalment no gaire amples.

Aquestes pinedes, generalment de caràcter secundari, solen
correspondre a una etapa avançada en la reconstitució dels boscos
esclerofil·les. Convindria afavorir-ne l’evolució malgrat que això portés,
a la llarga, a la desaparició de la unitat com a tal.

1.2.3 Inventari de camp

Zones entre cultius, sobre tot en la zona XN 2000.

Tal i com s’indica en la cartografia, la major part de la superfície de la zona d’estudi es tracta de
conreus llenyosos de secà (majoritàriament oliveres, ametllers i vinyes) (codi 82c cartografia

Poblaments herbacis poc densos, dominats per plantes anuals. Solen
presentar una elevada diversitat, ja que acullen tant espècies dels prats
secs veïns com plantes de conreus i d’ambients ruderals. Als indrets
més allunyats del curs fluvial, en comptes de la llonja hi sol dominar el
gavó o, si el sòl és llimós, la composta Ambrosia coronopifolia.

hàbitats Catalunya E 1:50.000). També hi ha zones grans de conreu extensiu de cereal de secà.
Trobem taques de formacions forestals de pi blanc entre les zones de conreu.
En el Barranc del Marmellans trobem una zona amb alberedes i pollancres.

Eventualment utilitzat com a zona de lleure (turisme, pesca, esport...) o
com a gravera o sorrera. En general no presenta problemes de
conservació importants. Puntualment pot tenir problemes per
freqüentació i trepig; per extracció de còdols, sorres o argiles; per
contaminació o abocaments de residus; per modificació del curs fluvial;

En el curs d’aigua

principal trobem vegetació de ribera tant aigües amunt com avall de

l’embassament de Guiamets.
5

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL.

ANNEX 8

ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL REGADIU

VEGETACIÓ

DELS GUIAMETS ALS TM DE CAPÇANES, ELS GUIAMETS, TIVISSA I MARÇÀ.
CLAU: IA-ER-14295

1.2.4 Interès conservacionista de la vegetació actual.

En alguns casos es produeixen noves roturacions amb el conseqüent canvi d’ús que suposen, i,
per tant, de vegetació. La vegetació també desapareix de les vores de camins i dels marges entre

Les actuacions previstes en el projecte no han d’afectar la vegetació natural, ja que les

parcel·les quan serveixen de límit entre antigues parcel·les que no conserven la seva forma

canonades discorren per camins i no es farà transformació de zones naturals a agràries.

D’altres afectacions temporals que podria patir la vegetació es localitzaran a les zones on

En tot cas caldrà prendre les mesures preventives necessàries per tal que la vegetació associada

s’estableixin els parcs de maquinària.

als cursos d’aigua presents a la zona d’estudi no es vegin afectats en cap cas, ja que el hàbitat
creat és considera important, no tant per la vegetació present, si no com a corredors biològics.

La desaparició de la vegetació de marges i riberes pot suposar una gran afectació tant sobre les
espècies vegetals pròpies d’aquests hàbitats com de la fauna que els utilitza com a refugi

2 DESCRIPCIÓ DE LA FLORA
A la zona d’estudi no s’han detectat espècies protegides.

Taula 3 Llistat d’impactes previsibles

3 DESCRIPCIÓ D’ARBRES SINGULARS

VECTOR ESTUDIAT: VEGETACIÓ
Caracterització
IMPACTE

La Generalitat de Catalunya, va recollir els arbres monumentals (Decret 214/1987 de declaració

Avaluació abans de
mesures correctores

d'arbres monumentals) i els arbres d'interès comarcal i local (Decret 47/1988 sobre la declaració
Ocupació física del seu territori, la desaparició i/o empobriment d’aquesta

d'arbres d’interès Comarcal i Local).

A1, B1, C, D, E1, F, G, H, I,
J1, K, L

Compatible

Consultades les dades sobre arbres monumentals a la zona d’estudi, s’ha constatat que n’hi ha
Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.

un de catalogat. Es tracta de la Mata de Darmós (Pistacia lentiscus), situada en el TM de Tivissa.
Es troba a mes de 3 km de la zona d’estudi.

Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a

4 FORESTS PUBLICS.

origen). (NM) són necessàries mesures correctores.

A la zona no trobem forests públics. El mes proper es el forest de La Vall, El Collet, Mas d’En
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE

Calàs, Ricorb I i II. Num CUP: 48. De la Generalitat de Catalunya. Està en la zona XN 2000 i no

aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat

es veu afectat pel projecte.

de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.

5 AVALUACIÓ D’IMPACTES

6 DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

Ocupació física del seu territori, la desaparició i/o empobriment d’aquesta

No hi ha unes diferencies clarament significatives entre les diferents alternatives del traçat nord
pel que fa a aquest factor. Però com ja s’ha comentat en altres apartats les afeccions en general

Les canonades discorren en la seva gran part per camins existents, per tant no cal afectar la

entre les dues alternatives son molt semblants, tret de l’ocupació de vegetació natural on

vegetació natural adjacent.
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l’alternativa 1 discorre en la seva totalitat sobre vegetació natural : brolles, pinedes de pi blanc i

Es realitzarà un acurat marcatge de la zona d’actuació i de les zones d’ocupació temporal, per

puntualment sobre vegetació de ribera.

evitar així que la maquinària accedeixi fora dels límits establerts.

ALTERNATIVA 1 ( traçat sud)

Aquesta actuació serà especialment intensa en les zones d’afecció de la zona que es troba en XN

ALTERNATIVA 2 ( traçat sud)

2000.
Ocupació

Major afectació a pinedes de pi blanc i

S’afecten pinedes de pi blanc i brolles, poc

vegetació natural

brolles.

significatiu.

Reduïda afecció a la vegetació de ribera

Reduïda afecció a la vegetació de ribera de la

Per evitar la pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació, es portarà a terme el decapatge

de la riera de Marmellans.

riera de Marmellans.

de la terra vegetal i el seu abassegament en zones d’ocupació temporal, sempre amb alçades

Afecta a un menor nombre de zones de

Afecta un major nombre de zones de conreus en

conreus en producció de vinyes, oliveres i

producció de vinyes, oliveres

de cereals. (aquesta afecció es durant la

mesura de cereals. (aquesta afecció es durant la

col·locació de les canonades. Després es

col·locació de les canonades. Després es

recuperaran

recuperaran els camps pel seu aprofitament

Excavació de terra vegetal

inferiors als 2 metres. Aquesta terra reservada servirà posteriorment per recobrir les superfícies a
Ocupació
conreus

de

els

camps

aprofitament agrícola totalment)

pel

seu

restaurar, beneficiant-se del seu potencial regeneratiu. La terra vegetal que s’extreu sempre serà

i en menor

amb un gruix no superior als 30 cm.
Restauració vegetal
En les ocupacions temporals i les superfícies generades per la nova obra, s’aplicaran plantacions,

agrícola totalment)

hidrosembres, i aportació i estesa de terra vegetal allí on calgui. En els talussos s’hauran d’aplicar

7 MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES

models de restauració més estables per garantir l’estabilitat d’aquests.

Ús dels camins actuals per fer passar les canonades.

Regs periòdics

S’utilitzaran els camins actuals per fer passar les canonades, i per tant no afectar la vegetació

Per evitar l’afecció a la vegetació adjacent, s’efectuaran regs periòdics a la traça durant la fase de

natural. L’afectació es limitarà als camins.

construcció.

8 RESUM IMPACTES I MESURES
No eliminació de marges de cultius

A continuació es presenta un resum dels impactes previsibles sobre la vegetació i les mesures

Els marges de cultiu s’haurien de respectar, ja que no hi ha cap raó per ser eliminats.

correctores a aplicar previstes.

Marcatge de les zones per tal de no afectar la vegetació.

Taula 4 Impactes i mesures sobre la vegetació

Delimitació i marcatge de les zones de treball i abassegament de terres per tal d’evitar afectar la
vegetació natural colindant. A més de definir els límits de les zones de transport o de transit de
vehicle de l’obra durant la fase de construcció, amb la mateixa finalitat; no afectar la vegetació
natural innecessàriament.
Degradació de les comunitats properes per desbordament de les accions constructives
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MEDI FÍSIC: Vegetació
Impactes:
Descripció: Impacte directe per afecció de les comunitats vegetals i les adjacents que queden afectades en la
seva continuïtat espacial.
Caracterització:

A1, B1, C, D, E1, F, G, H, I, J1, K, L

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

Mesura correctora: (preventives(P), correctores(C) i compensatòries(COM))
Enunciat:
S’aplicaran les següents mesures:
(P) Es realitzarà un acurat marcatge de la zona d’actuació al llarg del traçat de la infraestructura i
de les zones d’ocupació temporal, per evitar així que la maquinària accedeixi fora dels límits
establerts.
(C) En les ocupacions temporals i les superfícies generades per la nova obra, s’aplicaran
plantacions, hidrosembres, i aportació i estesa de terra vegetal allí on calgui. En els talussos
s’hauran d’aplicar models de restauració més estables per garantir l’estabilitat d’aquests.

(C) Per evitar la pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació, es portarà a terme el
decapatge de la terra vegetal i el seu abassegament en zones d’ocupació temporal, sempre amb
alçades inferiors als 2 metres. Aquesta terra reservada servirà posteriorment per recobrir les
superfícies a restaurar, beneficiant-se del seu potencial regeneratiu.

La terra vegetal que

s’extreu sempre serà amb un gruix no superior als 30 cm
(P) efectuar regs periòdics
Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores
Avaluació: Compatible
Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.
Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.
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APÈNDIX 1 FOTOGRÀFIC

Fot. 1 Brolles amb bruc, llentiscle romaní i regeneració de pi blanc.

Fot. 3 També trobem arboç i argelagues

Fot. 2 Llentiscles, lligabosc i aladern als marges de la zona d’estudi en la zona XN 2000

Fot. 4 Estepa blanca i ginebró.
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Fot. 5 Camí per pon passarà canonada en zona forestal fora de XN 2000

Fot. 7.- Mosaic de conreus de vinyes, zona forestal i brolles en zona de XN 2000.

Fot. 6 Mosaic forestal - conreus en les rodalies de l’embassament de Guiamets
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Forestals) és un bon sistema per ajudar a identificar un combustible forestal dins d’un àrea

1 DESCRIPCIÓ
1.1

especifica atesa la gran capacitat de síntesis de les imatges.

MARC LEGAL

A la zona trobem model de conreus llenyosos i model de combustible 7. Els principals models de
combustibilitat presents són els següents:

Els termes municipals de la zona d’estudi estan considerats com d’alt risc d’incendi forestal entre
el 15 de juny i el 15 de setembre per l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 2022 de 10.3.1995). També,
segons el mapa de perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals,
elaborat per la Generalitat de Catalunya, la zona d’estudi es troba dins de les zones catalogades
com a ET2 Tivissa – Vandellós – Llaveria – Pradell.
La nova infraestructura no suposarà un increment del risc d’incendi forestal, però, durant la fase
de construcció cal tenir una especial cura per tal d’evitar situacions de risc que puguin augmentar
aquest risc d’incendi.
S’adjunten imatges dels models de combustibilitat, elaborats pel Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya. Segons aquestes dades, la majoria de la zona d’estudi, ocupada
per cultius, té un perill bàsic d’incendi forestal baix, i a les zones amb matollar el perill és moderat.

1.2
1.2.1

COMBUSTIBILITAT I INFLAMABILITAT
Combustibilitat

La combustibilitat està lligada amb el comportament i la propagació del foc dins d'una estructura
de vegetació. S'analitza a través de models de combustible (Rothermel, 1972, 1983. Albini, 1976)
que tenen en compte els paràmetres físics del combustible sense interessar-se gens per la

Fig. 1.- Models de combustibilitat (Font Generalitat de Catalunya)

descripció florística detallada de la vegetació.
En diferents formacions vegetals el foc es propaga de diferent manera. La combustibilitat és el
paràmetre que s’utilitza per tipificar la propagació del foc dins una estructura de la vegetació. El
mètode desenvolupat per Rothermel, considera 13 models de combustibles distribuïts en quatre
grups (pastures o herbassars, matolls, fullaraca sota arbrat i restes de treballs silvícoles) que
tenen en compte característiques com la càrrega de combustible viu i mort en t/ha agrupada per
grandària, densitat de les partícules de combustible, poder calorífic, etc. Una clau fotogràfica
(similar a la utilitzada per la Subdirecció General d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis
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Taula 1 Models de combustibles presents a la zona d’estudi

número del model, major és la seva inflamabilitat.

Models de
combustibilitat
Conreus
llenyosos
secà.(model 20)

Segons aquests dos criteris, tenim 10 models definits. Podem constatar que com més alt es el

Definició
En cas d’incendi, el foc es podria propagar per les capçades dels arbres fruiters

Situació / importància
Es una gran part dins de la
zona d’estudi. Tots els camps
de cultiu

Model 5

Matollar dens i verd (menys d'un metre d'altura). El matollar és jove, amb poc material Inexistent a la zona
mort i el fullatge conté poques substàncies volàtils. Generalment, no és alt, però cobreix
quasi totalment el sòl. Els boscos d'alta muntanya en són representatius. Quantitat de
combustible: 5-8 t/ha.
El foc es propaga pel sòl i crema la fullaraca i la pastura. Focs poc intensos a causa de
la poca càrrega de combustible.

Model 6

Semblant al model 5, però amb espècies de fullatge més inflamable i amb plantes més
altes o matollar més madur, però no tan alt com en el model 4. Un ampli ventall de
matollars (estepes, brolles, etc.) i brolles arbrades s'inclouen en aquest model. També
s'inclouen restes de tales de planifolis que s'hagin assecat. Quantitat de combustible:
10-15 t/ha.
El foc es propaga pel matollar, on el fullatge és inflamable, amb velocitats de vent
moderades. Si hi ha poc vent el foc pot baixar a ran de terra

Zona
al
voltant
de
l’embassament de Guiamets i
propera al riu. No s’actua en
aquesta zona.

Model 7

Matollar d'espècies més inflamables que en el model 6, de mig metre a dos metres
d'alçada. Si el matollar està sota coníferes, les acícules retingudes pel matollar
augmenten la inflamabilitat del conjunt. Els matollars densos d'espècies molt
inflamables com la gatosa i altres, amb arbres o sense en són un bon exemple.
Quantitat de combustible: 10-15 t/ha
El foc es propaga pel matollar i la fullaraca amb la mateixa facilitat. El matollar, més
inflamable que en el model 6, propaga el foc encara que tingui continguts d'humitat més
alts a causa de la inflamabilitat més alta del fullatge viu i altres materials vius.

L’altra gran zona ocupada per
l’actuació. Molt propera a les
zones de conreus llenyosos.
Afecció Lineal i Puntual.

De fet, com passava amb la combustibilitat, bona part del territori està ocupada per camps de
conreu llenyosos i també pel model de combustible 10. La resta de models apareixen dispers i en
poca superfície.

Els conreus de secà d’oliveres i ametllers principalment son freqüents en la zona d’estudi i
especialment la zona de transformació.
1.2.2

Inflamabilitat

Aquest concepte fa referència al temps transcorregut fins que el material vegetal emet gasos
inflamables sota un emissor de calor constant.
Per a determinar els models d’inflamabilitat s’utilitzen unes taules d’inflamabilitat on les espècies
vegetals es classifiquen en 4 categories: espècies molt inflamables tot l’any, molt inflamables
només a l’estiu, moderadament inflamables i poc inflamables. Aquest nou sistema té 10 diferents

Fig. 2.- Models d’inflamabilitat (Font: Generalitat de Catalunya)

models d’inflamabilitat. Aquest és el model emprat pel Servei de Prevenció d’Incendis Forestals

Taula 2 Models d’inflamabilitat de la zona d’estudi.

de la Direcció General del Medi Natural.
Per definir els models d'inflamabilitat cal tenir en compte:
-

La taula d'inflamabilitat que classifica les espècies en quatre categories

-

La suma dels percentatges que representen les diferents espècies classificades
segons la inflamabilitat sense distingir vol, subvol i recobriment arbustiu.
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Definició/composició

Models
d’inflamabilitat
Conreus llenyosos
de secà

Taula 3 Llistat d’impactes previsibles

Situació / Importància
La gran part de la superfície que ocupen la zona
d’actuació directa.

VECTOR ESTUDIAT: VEGETACIÓ
Caracterització
IMPACTE

Model 4

FCC del 10 a 19 % d'espècies molt inflamables

Zona al voltant de l’embassament de Guiamets

Model 5

FCC del 50 a 59 % d'espècies molt inflamables

Petites àrees.

Model 8

FCC del 80 a 89 % d'espècies molt inflamables

Petites àrees.

Durant l’execució de les obres apareixeran els riscs identificats en l’apartat

FCC superior al 100 % d'espècies molt inflamables

Una altra gran part de la zona ocupada per la zona
d’estudi.

anterior i que són aquells directament imputables a la construcció de les A1, B1, C, D, E, F1, G1, H, I,

Model 10

canonades. En general el risc d’incendi d’aquesta zona concreta és alt als J, K, L

Avaluació abans de
mesures correctores

Compatible

mesos d’estiu i baixa durant l’hivern.

2 AVALUACIÓ DEL RISC
Pel que fa al risc d’incendi un cop construïda la variant, es de preveure que

2.1

no variï de forma general en l’entorn, ara bé caldrà preveure que les A1, B1, C, D, E2, F, G1, H1,

ACTUACIONS QUE GENEREN RISC D’INCENDI DURANT L’OBRA

restauracions dels talussos i de les zones degradades s’hi plantaran noves I, J, K, L

Compatible

espècies arbòries i arbustives a més a més d’hidrosembres.

Es poden identificar un seguit riscos que es produeixen durant la col·locació de les canonades i
que poden atènyer a possibles incendis.

Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.

Risc per fogueres:
Caracterització:

Molts cops i sobretot durant l’hivern els operaris encenen fogueres per escalfar-se o fins i tot per

Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema

cuinar, cal tenir cura dels punts on s’ubiquen i mai estar prop de punts propers a llocs sensibles al

(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1

foc, com acopis de materials, prop de zones arbrades o amb molt de matoll, prop de punts nets

origen). (NM) són necessàries mesures correctores.

actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1

(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a

construccions urbanes.
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE

Risc per maquinària:

aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat

De vegades els treballs amb maquinària pot produir petites guspires que en ocasions provoquen

de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la

l’encesa d’herba seca o matolls, cal preveure-ho dins el pla ambiental.

recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.

Risc per tasques determinades:
Algunes tasques que es realitzen a l’obra poden tenir també risc de causar incendi, com per

3 DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

exemple el cas de soldadures, tallat de ferralla, etc. Cal tenir present les zones on es
En el traçat nord no existeixen diferències significatives entre les diferents alternatives pel que fa

desenvolupen aquestes tasques a fi de minimitzar el risc d’incendi.

a risc d’incendi que poden generar. Les diferències entre alternatives són minses.
En tot cas la zona està pràcticament ocupada per conreus, i per tant el risc d’incendi forestal és
En el traçat sud, l’alternativa 2 discorre per una superfície catalogada com a models de

molt baix, ja que no hi ha grans zones forestals en l’entorn proper de la traça de les canonades en

combustible 6 i 7 i com a models d’inflamabilitat 4 i 8. Mentre que l’alternativa 1 del traçat sud,

cap de les alternatives.

discorre majoritàriament pel model de combustible 7 i d’inflamabilitat 10, o sigui que en conjunt ho
fa per una zona amb un major risc d’incendi forestal per contenir espècies vegetals més
inflamables que l’alternativa 2.
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4 MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES

MEDI FÍSIC: Incendis forestals

En referència a les mesures a adoptar en referència als incendis forestals, es seguirà la legislació

Impactes:
Descripció: Augment del risc d’incendi forestal per les obres de construcció del reg (col·locació de

actual vigent, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció

canonades)

d’incendis forestals, tant durant les obres com durant l’explotació del projecte.
En aquest sentit, s’aplicaran les següents normes dins el període comprès entre el 16 de març i el
14 de setembre o períodes d’alt risc d’incendi forestal: si s’ha d’encendre foc dins de terreny

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F1, G1, H, I, J, K, L

Avaluació:

Compatible - Moderat

Impactes associats:

forestal, es netejarà la zona on s’efectuï la crema en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl, i es

Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

realitzarà a una distància mínima de 10 m respecte a les espècies arbòries presents; en segon
lloc, resta prohibit abocar qualsevol tipus d’escombraries que pugui originar inici d’un foc, o la
utilització de bufadors o similars en zones que travessin terrenys forestals; i per últim, el material

Mesura correctora: (preventives(P), correctores(C) i compensatòries(COM))
S’aplicaran les següents mesures:
Enunciat:

vegetal que es produeixi en els treballs de desbrossada, no s’acumularà dins zona forestal ni
s’abandonarà en zones pròximes.

(P) es seguirà la legislació actual vigent, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen

Per tal d’evitar un augment del risc, s’hauran de definir les àrees aptes per instal·lacions auxiliars,

mesures de prevenció d’incendis forestals, tant durant les obres com durant l’explotació del

parcs de maquinària, abassegament, etc.

projecte.
(P) Definició d’àrees aptes per instal·lacions auxiliars, parcs de maquinària, abassegament, etc.

Igualment s’haurà de fer una correcta gestió dels productes de la tala i esbrossada.

(P) Gestió dels productes de la tala i esbrossada

5 RESUM IMPACTES I MESURES

Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores
Avaluació:

A continuació es presenta un resum dels impactes previsibles respecte als incendis forestals i les

Compatible

mesures correctores a aplicar previstes.
Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.
Caracterització:

Taula 4 Impactes i mesures respecte als incendis forestals

Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.
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verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Rhinechis scalaris) i la serp de ferradura

1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI

(Haemorrhois hippocrepis). Per últim, l’escurçó ibèric (Vipera latasti) una serp verinosa és present

L'àrea objecte d'estudi està bastant humanitzada i conseqüència d'això ha estat la profunda

a la Serra de Llaberia, sobretot en roquissars i les zones més elevades, inaccessibles i

modificació dels ecosistemes naturals (alzinar i màquia litoral). Així, l'espai avui dia ocupat per

tranquil·les. La població d’ocells de la Serra de Llaberia és molt nombrosa i representativa en

camps de conreus i edificacions humanes havia estat ocupat bàsicament per boscos esclerofil·les

especies lligades a ambients mediterranis. En ambients forestals destaquen les espècies de

d’alzina i per la màquia litoral de garric. En aquest procés de transformació, el grup dels grans

pícids (picots) i rapinyaires. Espècies com el cargolet, la mallerenga cuallarga i el raspinell comú

vertebrats ha estat el més afectat, donat l'elevat grau d'incompatibilitat entre aquest grup faunístic

són espècies típiques d’ambients forestals. La gran abundància d’afloraments rocosos fa que la

i la presència de gent.

Serra de Llaberia sigui un lloc de cria de moltes espècies rupícoles, destacant l’àguila daurada

En canvi, els petits vertebrats i molts invertebrats han pogut esquivar l'agressió humana en

(Aquila chrysaetos), l’àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus) i la gralla de bec vermell

ocupar hàbitats més reduïts i menys selectes mantenint-se fins i tot en condicions d'un elevat

(Pyrrhocorax pyrrhocorax).

grau d'antropització del territori. El fet que aquests grups no hagin estat cobdiciats com aliment

Els mamífers de la serra de Llabería són un grup important de fauna. El grup de més interès

per a l'home i que tampoc li han suposat cap competència directa en l'obtenció de l'aliment, ha

conservacionista és sens dubte el dels quiròpters amb nombroses citacions de presencia

permès el manteniment d'algunes espècies de mida petita i mitjana. Cal afegir que, si bé algunes

confirmada a diferents masos de l'EIN i rodalies.

espècies animals típicament forestals han disminuït els seus efectius o han desaparegut, altres
1.1.2

s’han vist afavorits per la presència de llocs oberts o ecotònics. A més, moltes de les espècies

Inventari de fauna a la zona

d’animals que avui en dia habiten la zona són capaces de viure en diferents ambients o, fins i tot

Per altra banda, s’ha realitzat un estudi de la biodiversitat faunística de la zona, per dur-ho a

necessiten de diferents ambients per portar a terme tot el seu cicle d’activitats.

terme, s’han realitzat vàries operacions independents. S’ha realitzat un buidatge de les bases de
dades de referència (Banc de dades de Biodiversitat a partir de quadrícules utm 1x1 km de l’àrea

Esmentar que estem en el límit cap a l’oest de la zona de la Serra de Llabería, on trobem una

d’estudi – Servidor d’informació ornitològica de Catalunya) i s’han realitzat vàries visites a camp

gran quantitat d’espècies que si que poden utilitzar la zona d’estudi per obtenir aliment o simple

per tal de corroborar la informació dels buidatges, a continuació, es descriuen sintèticament les

dispersió.

diferents espècies de vertebrats que compleixen els següents requisits:

La zona no es troba inclosa dins de cap altra figura de protecció amb objectius proteccionistes per

Es poden trobar habitualment dins la zona d’estudi al llarg de l’any.

a la fauna.

1.1

Es reprodueixen habitualment en aquesta franja.
Tenen llocs d’importància estratègica dins la zona d’estudi.

INVENTARI DE FAUNA

Resideixen o crien més o menys lluny de la zona d’estudi però poden rebre una afecció
1.1.1

Fauna a la Serra de Llabería

directa a conseqüència de les obres.

Els Amfibis són, sens dubte, el grup de vertebrat més conegut de la zona. Cal destacar la seva

També s’indica el hàbitat que ocupen, l’abundància i reproducció de cada espècie i el grau de

elevada abundància en el quadrant nord-occidental de l’espai natural protegit. Destaca la

protecció.

presència de granota verda, tòtil, el gripauet de punts o salamandra. Entre els rèptils destaca
presencia de tortuga Mediterrània, localitzada a l’entorn del turó de la Miloquera a Marçà. A la
Serra de Llaberia hi abunden altres rèptils com serps i llangardaixos (sauris). El llangardaix
ocel·lat és el de majors dimensions. Les tres serps Mediterrànies per excel·lència són la serp

2

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL.

ANNEX 10

ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL REGADIU

ESTUDI DE FAUNA

DELS GUIAMETS ALS TM DE CAPÇANES, ELS GUIAMETS, TIVISSA I MARÇÀ.
CLAU: IA-ER-14295

1.1.3

Mamífers
Taula 1 Llistat d’espècies de mamífers presents a la zona d’estudi
Fam. Soricidae

Fam. Viverridae
Espècie
Geneta
(Genetta genetta)

Espècie
Hàbitat
zones forestals, amb
roques i rierols. Realment
generalista en relació a
l’elecció de l’hàbitat.

Abundància i
reproducció
A tota la zona d’estudi.

Grau de protecció i observacions
Espècie no cinegètica (Resolució
MAH/2172/2007, de 2 de juliol).

Mustela
(Mustela nivalis)

Hàbitat
zones forestals, màquies,
rierols, camps de cultiu

Abundància i
reproducció
A tota la zona d’estudi.

Gat fer
(Felis silvestris)

Hàbitat
Bastant lligat a les
masses forestals
extenses. És però força
generalista en l’elecció
d’hàbitat com en
l’alimentació.

Abundància i
reproducció
A la zona d’estudi no
trobem zones forestals
importants, per tant no és
freqüent a la zona.
No s’han detectat rastres
que indiquin la presència
d’aquesta espècie en la
zona

Risc mínim

zones obertes i marges
forestals, amb bona
cobertura herbàcia.

Espècie comuna a tota la
zona d’estudi

A l’annex III del Conveni de Berna.

Musaranya nana
(Suncus etruscus).

Viu als espais oberts i és
freqüent als oliverars,
brolles, màquies i zones
ermes.

Espècie comuna a les
zones mes forestals i de
brolles de la zona
d’estudi.

A l’annex III del Conveni de Berna.

Guineu
(Vulpes vulpes)

Annex I del CITES.
Espècie protegida per la DL 2/2008 de la
Generalitat de Catalunya (categoria B).
Annex III del Conveni de Berna.
Annex II del Catàleg Nacional d’espècies
Amenaçades.
Annex IV de la Directiva Hàbitats.
Segons la UICN és una espècie
vulnerable.

Esquirol (Sciurus
vulgaris)

Hàbitat

Ratolí de bosc
(Apodemus sylvaticus)

A les zones forestals i
arbustives preferentment.

És una espècie ubiqua i
freqüent. A tota la zona
d’estudi.

Espècie no amenaçada.
Cal d’una certa cobertura vegetal per
trobar refugi i evitar als depredadors.

Ratolí mediterrani
(Mus spretus)

Espais oberts, zones amb
brolles.

Espècie present a tota la
zona d’estudi.

Espècie no amenaçada

Talpó comú
(Microtus
duodecimcostatus)

A les zones obertes.

Espècie abundant a tota
la zona d’estudi.

Espècie no amenaçada.

Rata comuna
(Rattus norvegicus)

Espècie antropòfila.

Freqüent.

La rata de claveguera és la rata dels
nuclis urbans

Ratolí domèstic
(Mus domesticus)

Espècie antropòfila.

Freqüent. A tota la zona
d’estudi.

Espècie no amenaçada

Hàbitat
Molt oportunista. En tot
tipus d’hàbitat

S’han detectat rastres en
la zona del Barranc de
Salomó.

Grau de protecció i observacions

Espècie

No amenaçada.

Senglar
(Sus scrofa)

Espècie
Hàbitat
Zones de pi blanc i
avellaners

Abundància i
reproducció
Espècie comuna a tota la
zona d’estudi

Rata cellarda (Eliomys
quercinus)

Hàbitat
Terrenys arbrats,
necessiten de pedres i
grans blocs.

Abundància i
reproducció
No s’ha detectat a l’estudi
de camp, però hi ha
moltes cites a la zona.

Grau de protecció i observacions

Cabirol
(Capreolus capreolus)

Espècie no amenaçada

Grau de protecció i observacions

Eriço clar (Erinaceus
algirus)

Hàbitat
Zones d’alzinar amb
marfull, i carrascars.

Abundància i
reproducció
Espècie rara a la zona
d’estudi.

Generalista

Abundància i
reproducció
A tota la zona d’estudi.

Grau de protecció i observacions
Espècie cinegètica (Resolució
MAH/2172/2007, de 2 de juliol).

Hàbitat
Prefereix les formacions
boscoses denses. Tot i
així els ecotons boscconreu, bosc-prat o bosc
jove-vell li són molt
favorables.

Abundància i
reproducció
En expansió a Catalunya,
No s’ha detectat a la zona
d’estudi, però no seria
estrany que aparegués
puntualment.

Grau de protecció i observacions
Espècie cinegètica (Resolució
MAH/2172/2007, de 2 de juliol).

Fam. Leporidae

Espècie casi amenaçada (UICN)

Espècie

Hàbitat

Conill
A les zones obertes
(Oryctolagus cuniculus)

Fam. Erinaceidae
Espècie

Hàbitat

Fam. Capreolidae

Fam. Gliridae
Espècie

Grau de protecció i observacions

Fam. Suidae
Abundància i
reproducció

Fam. Sciuridae
Espècie

Abundància i
reproducció

Espècie

Grau de protecció i observacions

Fam. Canidae
Espècie

Grau de protecció i observacions

Fam. Muridae

Grau de protecció i observacions

Fam. Felidae
Espècie

Abundància i
reproducció

Musaranya vulgar
(Crocidura russula)

Fam. Mustelidae
Espècie

Hàbitat

Grau de protecció i observacions
A l’annex II del Conveni de Berna
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Abundància i
reproducció
A tota la zona d’estudi.

Grau de protecció i observacions
Espècie cinegètica (Resolució
MAH/2172/2007, de 2 de juliol).
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No es fan mes comentaris ja que no s’afecta directament cap vector que pugui afectar la població

(Galerida cristata), la cogullada fosca (Galerida theklae), l’alosa vulgar (Alauda arvensis) i la

d’aquests mamífers.

cuereta blanca vulgar (Motacilla alba alba). També hi són freqüents espècies que nien als arbres

1.1.4

propers als conreus, com el gafarró (Serinus serinus), la cadernera (Carduelis carduelis), el

Aus

passerell comú (Carduelis cannabina), el verdum (Carduelis chloris) i el cruixidell (Miliaria

A l’apartat següent es fa un llistat de les espècies protegides significatives presents a la zona

calandra). Per últim cal citar als adaptables pardals comuns (Passer domesticus) i pardals xarrecs

d’estudi. Altres ocells de les zones obertes són la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) –

(Passer montanus) a les hortes. El pardal roquer (Petronia petronia) també nia a la zona d’estudi.

especialment allà on hi ha roques i als pobles-, el bitxac comú (Saxicola torquata), el còlit ros (O.
La gralla (Corvus monedula) i la garsa (Pica pica) –arreu de l’àmbit d’estudi- són còrvids que

hispanica), l’abellerol (Merops apiaster), el capsigrany (L. senator) –espècie molt vulnerable a tota

viuen als espais oberts. Sovint s’alimenten als femers que envolten les masies i als camps de

Europa per augment de la superfície forestal, intensificació i abandó dels cultius- i el botxí (L.

conreu. La gralla és una espècie vulnerable a Catalunya, segons els criteris UICN. La cornella

meridionalis) –un ocell en regressió per l’alteració i fragmentació de l’hàbitat, i la disminució de

negra (Corvus corone) i el corb (Corvus corax) –nien probablement a tota la zona d’estudi.

preses per la intensificació de l’agricultura- que pot caçar altres petits ocells com els fringíl·lids.

Els matollars de caràcter mediterrani són l’habitat ideal per als tallarols: tallareta cuallarga (Sylvia

L’escorxador (L. collurio), inclòs a l’Annex I de la Directiva Aus, es troba en zones obertes de la

undata) –nidificant a tota la zona d’estudi-, el tallarol trencamates (S. conspicillata), tallarol de

muntanya mitjana, preferentment entre els 800 i els 2000 m. És un possible nidificant al sector S

garriga (S. cantillans) i tallarol capnegre (S. melanocephala). La tallareta cuallarga està a l’Annex

de la zona d’estudi. El botxí probablement el trobem al sector nord de la zona d’estudi.

I de la Directiva Aus.
A les formacions arbustives i masses arbrades obertes trobem el sit negre (Emberiza cia) i
A les zones urbanitzades, es poden trobar un conjunt d’espècies nidificants que són força

l’hortolà (Emberiza hortulana). L’hortolà és un nidificant possible del sector sud de la zona

abundants. Entre elles el pardal comú (Passer domesticus), el pardal xarrec (P. montanus),

d’estudi. De la família dels còrvids el gaig (Garrulus glandarius) habita els boscos de la zona.

l’oreneta comuna (Hirundo rustica), l’oreneta cua-blanca (Delichon urbica), el colom roquer
Entre els colúmbids hom hi troba la xixella (Columba oenas), el tudó (Columba palumbus) i la

(Columba livia domestica), la tórtora turca (Streptopelia decaocto) i el falciot negre (A. apus).

tórtora (Streptopelia turtur), una espècie de preferències clarament mediterrànies que està en
En la zona de l’embassament de Guiamets també trobem Agró roig (Ardea purpurea) i Blauet

regressió. Entre els cucúlids , viuen a l’àmbit d’estudi el cucut (Cuculus canorus) –més abundant

(Alcedo atthis).

al nord de la zona d’estudi- i el cucut reial (Clamator glandarius). El cucut és habitual a les
pinedes de pi blanc. Aquí s’alimenta de les erugues de la processionària i parasita els nius d’aus

1.1.5

com les garses, pit roigs, tallarols, etc. El cucut reial també parasita els nius de garsa.

Rèptils

Aquests vertebrats poiquilotermes tenen un caràcter termòfil i això els obliga, per una banda, a

Als torrents són presents l’oriol (Oriolus oriolus) –però en baix nombre -, el pit-roig (Erithacus

escollir formacions vegetals que ofereixin superfícies d’assolellament i, al mateix temps,

rubecula), el cargolet (Troglodytes troglodytes), el rossinyol comú (Luscinia megarinchos), el

possibilitat de refugiar-se dels excessos tèrmics a l’ombra de les plantes. La zona d’estudi les

rossinyol bastard (Cettia cetti), la merla (Turdus merula), el gratapalles (Emberiza cirlus), la

espècies presents són bàsicament de caràcter mediterrani.

cuereta torrentera (Motacilla cinerea) i la mallarenga cuallarga (Aegythalos caudatus).

Tot i que en el treball de camp no s’ha trobat, ja que s’ha fet la prospecció en els mesos d’hivern,

També poden ser vistos en els conreus de la zona d’estudi, ocells com l’estornell vulgar i negre

existeixen cites de tortuga mediterrània (Testudo hermanii) en les rodalies de Marçà.

(Sturnus vulgaris i S. unicolor) o la garsa (Pica pica). Als conreus de fruiters i jardins urbans, hi viu

Dins de la família dels gecònids (dragons) cal esmentar el dragó comú (Tarentola mauritanica)

el papamosques gris (Muscicapa striata). Als conreus es poden veure també espècies

espècie molt termòfila que, resta completament lligada als habitacles humans dels nuclis de la

terrenejants com la perdiu (Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix coturnix), la cogullada vulgar
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zona i els abundants masos del voltant. També hi viu el dragó rosat (Hemidactylus turcicus), a

1.1.7

Ictiofauna

Catalunya una espècie de la franja costanera, però és mes aviat rar.

A l’embassament de Guiamets trobem Carpa comú (Cyprinus carpio), Black bass (Micropterus

El llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), en zones de roques, la sargantana ibèrica (Podarcis

salmoides), barb (Luciobarbus bocagei), i truita arc iris (Oncorhynchus mykiss)

hispanica) –espècie bastant antropòfila- i la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), la

1.2

sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus), la sargantana cua-llarga (Psammodromus

PRESÈNCIA D’ESPÈCIES PROTEGIDES

A la zona inclosa en la XN 2000 de la Serra de Llaberia trobem les següents espècies protegides

algirus) i la sargantana cendrosa (Psammodromus hispanicus) són presents a les àrees obertes.
El vidriol (Anguis fragilis) i el lludrió llistat (Chalcides striatus), en canvi, necessiten hàbitats humits

Fam. Accipitridae

i amb vegetació densa, com la que troben a les rieres i torrents..

Espècie

Entre els ofidis (o serps) més abundants a les formacions obertes força assolellades trobem a la
serp blanca (Elaphe scalaris) i la serp verda (Malpolon monspessulanus) totes dues d’hàbits

Hàbitat

Abundància i
reproducció

Aliga daurada
(Aquila chrysaetos)

Zona de penya-segats.
N´hi ha en la zona. Vista
Utilitza la zona d’estudi de en les visites de camp
zona de campeig

Annex I de la Directiva Aus.
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
D L 2/2008 Espècie protegida (Cat.B)
D 148/1992 Annex I (Espècie sensible)

Milà reial
(Milvus milvus)

zones clarament
mediterrànies i
atlàntiques.. Freqüenta
també zones amb
granges, canyets,
abocadors, zones de
ramaderia extensiva.

Observada freqüentment
en les diferents visites de
camp.

Annex I de la Directiva Aus.
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
D L 2/2008 Espècie protegida (Cat.B)
D 148/1992 Annex I (Espècie sensible)

Àguila calçada
(Hieraaetus pennatus)

Espècie migratòria que
viu a zones forestals amb
clarianes i zones obertes.
També ocupa però
rouredes i boscos de
ribera. També pot niar als
cingles.

Possiblement nia a les
zones forestals del riu
Gaià. Trobades cites de
presència a la zona. Pot
utilitzar la zona d’estudi
com àrea de campeig.

D 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès
comunitari objecte de mesures especials
quant a la conservació dels seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
R D439/1990 Annex II (Esp d'Int Especial)
D L 2/2008 Espècie protegida (Categ B) D
148/1992 Annex II (Espècie molt sensible)

Àguila cuabarrada
(Hieraaetus fasciatus)

En zones de cingles,

Possiblement nia a les
zones forestals de la
Serra de Llaberia i cites
de presència a la zona.
Pot utilitzar la zona
d’estudi com àrea de
campeig.

D 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès
comunitari objecte de mesures especials
quant a la conservació dels seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
R D439/1990 Annex II (Esp d'Int Especial)
D L 2/2008 Espècie protegida (Categ B) D
148/1992 Annex II (Espècie molt sensible)

diürns. En canvi, la colobra llisa meridional (Coronella girondica) és rarament observable durant el
dia, i presenten un caràcter més forestal que les anteriors.
1.1.6

Amfibis

El gripau comú (Bufo bufo) –un bufònid- i, sobretot el tòtil (Alytes obstetricans) –discoglòssidsuporten bé els indrets moderadament secs i per tant poden allunyar-se força dels punts d’aigua.
El tòtil també pot ocupar nuclis rurals habitats i les seves larves es troben a tota mena de masses
d’aigua (pous, cisternes, abeuradors, etc.). Altre anur present a la zona és el gripau corredor
(Bufo calamita). El gripau corredor suporta millor l’aridesa que el gripau comú i viu a vorades de
camps i boscos i clarianes. És una espècie molt adaptable, d’àmplia distribució. També podem
trobar el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i el gripauet (Pelodytes punctatus) en hàbitats
humits entre els matolls.
A la zona de la riera de Capçanes i riera de les Olles hem detectat la presència de la granota
verda (Rana perezi) que molt rarament abandona els bassals i rierols
Els amfibis citats són protegits pel conveni de Berna. D'aquestes espècies, el tòtil i el gripau
corredor figuren en l'Annex IV -Espècies d’interès comunitari que requereixen una protecció
estricta- de la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres).
Així mateix, la majoria dels saures i amfibis abans esmentats, estan protegits per la DL 2/2008 de
la Generalitat de Catalunya.
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Àliga marcenca
(Circaetus gallicus)

Aligot comú
(Buteo buteo)

Prefereix els ecotons amb
bosc, boscos en devesa i
grans extensions obertes
amb arbres dispersos.

Poc abundant a la zona.
Observada a prop de
Marça.

D 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès
comunitari objecte de mesures especials
quant a la conservació dels seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
R D 439/1990 Annex II (Espd'Int Especial)
D L 2/2008 Espècie protegida (Categ C)
D148/1992 Annex I (Espècie sensible)

Zones forestals

A tota la zona d’estudi.
Un dels rapinyaires diürns
més freqüents

R D439/1990 Annex II (Esp d'Int Especial)
D L2/2008 Espècie protegida (Categ C)

Espècie
Tallareta cuallarga
(Sylvia undata)

Hàbitat
En zones de vegetació
esponerosa de tipus
mediterràni i als conreus
secs.

Abundància i
reproducció
Present a la zona
d’estudi. Detectada en les
visites de camp

Fam. Falconidae
Espècie
Falcó pelegrí
(Falco peregrinus)

Hàbitat
Distribució lligada a la
presència de cingles i
penya-segats.

Abundància i
reproducció
Nia als cingles i caça als
espais oberts.
Nidificant a prop de la
zona d’estudi.
Segurament caça a tota la
zona d’estudi.

Òliba
(Tyto alba)

Hàbitat
Espècie antropòfila.
També cingleres i espais
oberts per a la caça.
Sedentària.

Abundància i
reproducció
Probablement nidifica a
tota la zona d’estudi.
Observada al vespre al
març de 2014. Present
segur.

Espècie
D 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès
comunitari objecte de mesures especials
quant a la conservació dels seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
RD439/1990 Annex II(Espèc d'Int Espec)
DL2/2008 Espècie protegida (Categ B)
D148/1992 Annex I (Espècie sensible)

Gralla de bec vermell
(Pyrrhocorax
pyrrocorax)

Hàbitat
En cingleres i camps per
alimentar-se propers

Abundància i
reproducció
Citat en la declaració com
a ZEPA del riu Gaià.

Grau de protecció i observacions

Duc
(Bubo bubo)

Hàbitat
S’adapta a una notable
diversitat d’hàbitats.

Abundància i
reproducció
Probablement nia al
sector del riu Gaià.

Espècie
Trobat
(Anthus campestris)

Grau de protecció i observacions
D79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès
comunitari objecte de mesures especials
quant a la conservació dels seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
RD439/1990 Annex II (Esp d'IntEspecial)
DL2/2008 Espècie protegida (Cat B)
D148/1992 Annex I (Espècie sensible)

Espècie
Blauet
(Alcedo atthis)

Hàbitat
Corrents fluvials

Nidificant a tota la zona
d’estudi. Embassament
Guiamets.

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie
d'interès comunitari objecte de mesures
especials quant a la conservació dels
seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)

Hàbitat
Indrets assolellats amb
vegetació baixa i poc
densa. També a mosaics
de conreus mediterranis
de secà amb brolles.

Abundància i
reproducció
Nidificant a tot l’àmbit
d’estudi.

Grau de protecció i observacions
Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie
d'interès comunitari objecte de mesures
especials quant a la conservació dels
seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria D)

Fam. Muscicapidae
Espècie

Fam. Alcedinidae
Abundància i
reproducció

Grau de protecció i observacions

Fam. Motacilidae

Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
DL 2/2008 Espècie protegida (Categ C)
Decret 148/1992 Annex I (Espècie
sensible).

Fam. Strigidae
Espècie

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie
d'interès comunitari objecte de mesures
especials quant a la conservació dels
seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria D)

Fam. Corvidae
Grau de protecció i observacions

Fam. Tytonidae
Espècie

Grau de protecció i observacions

Colit negre
(Oenanthe leucura)

Grau de protecció i observacions
Annex I de la Directiva Aus
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C).

Fam. Sylvidae
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Hàbitat
Pedregars àrids i penyasegats

Abundància i
reproducció
Nidificant a tot l’àmbit
d’estudi.

Grau de protecció i observacions
Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie
d'interès comunitari objecte de mesures
especials quant a la conservació dels
seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)
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Fam. Emberizidae
Espècie
Hortolà
(Emberiza hortulana)

Fam. Caprimulgidae
Hàbitat
Ambients oberts i
assolellats, sovint
abruptes i amb roques.

Abundància i
reproducció
Present a tota la zona
d’estudi.

Grau de protecció i observacions

Espècie
Enganyapastors
(Caprimulgus
europaeus)

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie
d'interès comunitari objecte de mesures
especials quant a la conservació dels
seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)

Hàbitat

Abundància i
reproducció

Habita en bosquines,
Present a tota la zona
boscos amb sotabosc i
d’estudi.
prop dels conreus. També
es troba en els ribatges
dels rius.

Grau de protecció i observacions
Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie
d'interès comunitari objecte de mesures
especials quant a la conservació dels
seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)

Fam. Alaudidae
Espècie
Terrerola vulgar
(Calandrella
brachydactyla)

Hàbitat
Ambients oberts i
assolellats, amb poca
vegetació, com són
camps de cultiu

Abundància i
reproducció
Present a tota la zona
d’estudi.

Grau de protecció i observacions

La zona es caracteritza per la presència important d’insectes, entre els que cal destacar:

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie
d'interès comunitari objecte de mesures
especials quant a la conservació dels
seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)

Cogullada fosca
(Galerida theklae)

Ambients oberts i
assolellats, amb poca
vegetació, com són
camps de cultiu

Present a tota la zona
d’estudi.

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie
d'interès comunitari objecte de mesures
especials quant a la conservació dels
seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)

Cotoliu
(Lullula arborea)

Terrenys herbacis amb
arbres dispersos

Present a tota la zona
d’estudi.

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie
d'interès comunitari objecte de mesures
especials quant a la conservació dels
seus hàbitats)
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte
de mesures de conservació especials
quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)

Ordre: Coleoptera
Espècie
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Hàbitat

Abundància i
reproducció

Grau de protecció i observacions

Banyarriquer
(Cerambix cerdo)

Habita en boscos de
querciniees, ja que les
larves s’alimenten de la
seva fusta

Present a tota la zona
d’estudi.

Ley 42/2007 Annex V (Espècie d’interès
comunitari que requereix protecció
estricta)

Cérvol volant
(Lucanus cervus)

Habita en boscos
caducifolis, no
necessàriament de
Quercus sp.

Present a tota la zona
d’estudi.

Ley 42/2007 Annex V (Espècie d’interès
comunitari que requereix protecció
estricta)
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria D)
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Per últim esmentar la presència d’un rèptil protegit

En el que respecta a mamífers cal destacar la presència de ratpenats:
Fam. Vespertilionidae
Espècie
Ratpenat de musell
llarg
(Myotis myotis)

Fam. Vespertilionidae
Hàbitat
En boscos i cavernícola

Abundància i
reproducció
En la zona XN 2000 serra
de Llaberia

Grau de protecció i observacions

Espècie
Tortuga mediterrània
(Testudo hermanii)

Ley 42/2007 Annex II (Espècie d’interès
comunitari que es necessària la
designació de zones especials de
conservació
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)

Abundància i
reproducció

Hàbitat
En zones de vegetació
baixa formada per
màquies i grrigues

En la zona XN 2000 serra
de Llaberia. En les
rodalies de Marçà

Grau de protecció i observacions
Ley 42/2007 Annex II (Espècie d’interès
comunitari que es necessària la
designació de zones especials de
conservació
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria B)

Fam. Vespertilionidae
Espècie
Ratpenat de
Scheribers
(Miniopterus
schreibersii)

Hàbitat

Abundància i
reproducció

Generalista. Evita zones
En la zona XN 2000 serra
amb vegetació molt densa de Llaberia

Grau de protecció i observacions
Ley 42/2007 Annex II (Espècie d’interès
comunitari que es necessària la
designació de zones especials de
conservació
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)

1.3

Els rius i rieres de la zona, i l’embassament de Guiamets actuen com a corredor biològic de llarg
abast. Per altra banda, s’han detectat diversos corredors de fauna de caire local, localitzats en
zones forestals entre cultius que accedeixen als punts d’aigua que suposen les rieres i

Fam. Rhinolophidae
Espècie
Ratpenat ferradura
gros
(Rhinolophus
ferrumequinum)

CORREDORS BIOLÒGICS

embassament.
Hàbitat
Zones boscoses.
Cavernícola.

Abundància i
reproducció
En la zona XN 2000 serra
de Llaberia

Grau de protecció i observacions

En les visites de camp s’ha detectat presència de fauna (guineus, toixó, porc senglar) en els

Ley 42/2007 Annex II (Espècie d’interès
comunitari que es necessària la
designació de zones especials de
conservació
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria C)

ecotons de la zona, sobre tot en la zona de xarxa natura 2000, i en zones d’aproximació als
cursos d’aigua.
Tot i que son corredors naturals, esmentar que la zona, amb taques de vegetació natural i cultius,
no ofereix impediments importants al pas de fauna.

Tots els rat-penats son espècies protegides per la DL 2/2008.

1.4

ÀREES DE GESTIÓ CINEGÈTICA

Fam. Mustelidae
Espècie
Visó europeu
(Mustela lutreola)

Hàbitat
H’abitats semiaquàtics i
boscos de ribera

Abundància i
reproducció

A la zona d’estudi trobem tres àrees de gestió cinegètica

Grau de protecció i observacions

Detectada presència en la Ley 42/2007 Annex II (Espècie d’interès
zona de l’embassament
comunitari que es necessària la
de Guiamets
designació de zones especials de
conservació
Reial Decret 439/1990 Annex II (Espècie
d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008 Espècie
protegida (Categoria A)

Nom
Serra
d’Almos
Guiamets

matrícula
T-10244
T-10151

Capçanes

T-10177

Titular
Societat de caçadors
Montalt
Societat de caçadors
Sant Lluis
Societat d’aficionats a
la caça de Capçanes

Superf (ha)
2.589

TM
La Serra d’Almos, Tivissa

1.168

Els Guiamets

1.453

Capçanes

Al sud de la zona trobem un refugi de fauna salvatge en la zona XN 2000. No es veu afectat per
les actuacions.
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2 AVALUACIÓ
Les afeccions possibles sobre la fauna poden ser afeccions directes sobre la fauna o afeccions o
alteracions del seu hàbitat.
Molèsties per sorolls, pels moviment de terres, tales i esbrossades de zones de vegetació.
Els grups més afectats per aquests impactes són les espècies amb una capacitat de moviment
limitada, com els micromamífers i els rèptils. En aquest cas també s’ha de tenir en compte que al
tractar-se d’una zona extensa, molt poc antropitzada i envoltada de grans àrees naturals, els
mamífers serà un altre taxó afectat. En qualsevol cas, el factor que es veurà afectat per les obres
serà la qualitat de vida de la fauna, que indubtablement disminuirà, degut a la presència de
maquinària i persones.
Alteració dels corredors de fauna.
Un altre factor que pot ser alterat són els corredors de fauna, que podrien ser seccionats per les
obres.
Per tant es considera important la restauració ambiental dels diferents trams afectats per tal de
restaurar les condicions naturals anteriors i recuperar els possibles corredors de fauna que es
puguin veure afectats.
Ocupació física del seu territori, la desaparició i/o empobriment del seu hàbitat,
La superfície realment ocupada pel projecte no suposa una alteració dels usos del sòl, i de tipus
temporal en les zones amb instal·lacions auxiliars, abocadors i accessos.
Aquestes àrees també poden patir danys per la contaminació accidentada durant les obres;
aquesta contaminació pot arribar a afectar les aigües superficials i subterrànies, i la seva qualitat.
Es considera important la restauració ambiental dels diferents trams afectats per tal de recuperar
les condicions naturals anteriors i alhora, recuperar els possibles corredors de fauna que es
puguin veure afectats. Aquest aspecte té especial importància als cursos d’aigua i barrancs ja que
funcionen com a connectors entre diferents àrees.
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Taula 2 Llistat d’impactes previsibles
VECTOR ESTUDIAT: FAUNA
Caracterització
IMPACTE

Ocupació física del seu territori, la desaparició i/o empobriment del seu hàbitat

Alteració del comportament de la fauna causat pel soroll

Avaluació abans de
mesures correctores

Les mesures adoptades per l’afecció en quant al soroll seran de tipus preventiu, intentant buscar

Molèsties per sorolls, pels moviment de terres, tales i esbrossades de zones A1, B1, C, D, E, F1, G, H, I,
de vegetació

4 MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES

J1, K, L
A, B1, C, D, E1, F1, G1,
H1, I1, J1, K, L

un calendari de planejament de les obres on la seva execució no es doni en les èpoques de major

Compatible

sensibilitat per la fauna, que són durant la seva reproducció i posterior nidificació (de febrer a
juny).

Compatible

Es limitarà la velocitat dels vehicles i es posarà especial atenció sobre la presència de possibles
Alteració dels corredors de fauna

A, B1, C, D, E1, F1, G1,
H1, I1, J1, K, L

animals als camins d’obra, sobretot en aquelles zones on es coneix la seva presència. Es durà

Compatible

alhora un Control del Pla d’Obra per tal de què no s’allarguin les operacions de construcció més
del previst.

Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.

Efecte barrera, fragmentació d’hàbitats

Caracterització:

L’efecte barrera de la nova infraestructura, al tractar-se la major part de la zona afectada, de

Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1

camps agrícoles, aquests no es consideren com a corredors i no provoquen un efecte barrera a la

(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a

connectivitat faunística.

origen). (NM) són necessàries mesures correctores.

Alteració dels hàbitats ocupats o utilitzats per la fauna
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així

Donat que l’ocupació del territori és inevitable, alhora de determinar les localitzacions dels i

mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no

abocadors, les vies de pas temporals, i les instal·lacions auxiliars, s’intentarà ubicar sobre zones

necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la

d’erms improductius i evitant afectar en cap cas zones declarades dins de la Xarxa Natura 2000,

recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.

o àrees destacades com a zones vulnerables dins de l’anàlisi de sensibilitat.

3 DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

Les mesures correctores adoptades seran de tipus preventiu, portant a terme un marcatge previ

En el traçat nord, les alternatives 1 i 2 creuen 5 cops barrancs que poden funcionar com a

de la traça de les canonades i de les zones destinades a l’execució de les obres, i amb la seva

corredors de fauna. L’alternativa 3 només en creua 4 cops, per tant l’impacte es menor.

corresponent senyalització dins l’àmbit d’actuació.

En el que respecta al traçat sud, l’alternativa 1 discorre per sota d’una línia elèctrica i es zona

Els cursos d’aigua s’han de preservar de forma íntegra, sense afectació als eixos fluvials ni a les

forestal, per tant afectar aquesta zona tindrà major impacte sobre la fauna que l’alternativa 2 que

seves lleres.

discorre principalment per camins i entorn agrícola.

Les zones afectades des d’un punt de vista temporal, un cop finalitzades les obres, es
restauraran intentant buscar al creació de nous hàbitats destinats a la fauna.
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5 RESUM IMPACTES I MESURES

MEDI FÍSIC: Hàbitats de la fauna: fragmentació i efecte barrera

A continuació es presenta un resum dels impactes previsibles sobre la fauna i les mesures

Impactes:
Descripció: Impacte sobre la fauna per reducció i modificació dels seus hàbitats (zones forestals, vegetació

correctores a aplicar previstes.

associada a cursos d’aigua, brolles, etc.).

Taula 3 Impactes i mesures sobre la fauna

Impactes:
Descripció: Afecció directa de l’alternativa 1 i 2 en el seu traçat sud a zones declarades dins de la Xarxa
Natura 2000
Caracterització:
Avaluació:

Sever

A, B1, C, D, E, F1, G, H, I, J, K, L

Avaluació:

Moderat

Impactes associats:

MEDI FÍSIC: Hàbitats de la fauna: Alteració del hàbitat ocupats o utilitzats per la fauna

A, B1, C, D, E, F1, G, H, I, J1, K, L

Caracterització:

Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

Mesura correctora: (preventives(P), correctores(C) i compensatòries(COM))
S’aplicaran les següents mesures:
Enunciat:
(P) Morfologies que comportin una menor ocupació del territori.

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

(P) Es definirà un pla de camins d’obra.
(P) Es definiran amb exactitud els límits de la superfície amb vegetació afectades per les obres.
(C) S’adaptaran i es condicionaran les estructures que creuen els barrancs com a passos de
fauna.

Mesura correctora: (preventives(P), correctores(C) i compensatòries(COM))
S’aplicaran les següents mesures:
Enunciat:

(Cm) Restauració edàfica i vegetal de superfícies neoformades
Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores

(P) Mesures per tal d’alterar el mínim possible la zona de Xarxa Natura 2000, amb un marcatge previ del

Avaluació:

traçat de la canonada i de les zones d’ocupació temporal durant la fase de construcció.

Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores
Avaluació:

Compatible
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MEDI FÍSIC: Pertorbació o alteració de la fauna
Impactes:
Descripció: Impacte sobre la fauna per pèrdua de la qualitat dels hàbitats en alterar les condicions del medi.
Caracterització:

A, B1, C, D, E, F1, G, H, I, J, K, L.

Avaluació:

Moderat

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

Mesura correctora: (preventives(P), correctores(C) i compensatòries(COM))
S’aplicaran les següents mesures:
Enunciat:
(P) Es definirà un pla de camins d’obra.
(P) Definició d’àrees aptes per la ubicació de les zones d’instal·lacions auxiliars, parcs de
maquinària, abassegament.
(P) Adequació dels treballs fora de les èpoques de reproducció de la fauna
(Cm) Restauració edàfica i vegetal de superfícies neoformades
Avaluació de l’impacte desprès d’aplicar les mesures correctores
Avaluació:

Compatible

Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.
Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.
Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.
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APÈNDIX 1 FOTOGRÀFIC

Fot. 2. Cerambix cerdo, protegit i present a la Serra de Llaveria.

Fot. 1 Tortuga mediterrània. Present a la zona d’estudi

Fot. 3 petjades de cabirol al costat de l’embassament de Guiamets
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Tot plegat conforma una gran conca amb un aspecte general tipus mosaic, envoltat per vegetació

1 PAISATGE
1.1

a les zones més altes i amb més pendent.

DESCRIPCIÓ DEL MEDI

Les unitats del paisatge identificades s’enumeren a continuació:

L’estudi del paisatge té per objecte identificar les unitats funcionals del territori, per tal de conèixer
la seva dinàmica i descriure les seves característiques. Aquest anàlisi és la base per poder

Taula 1 Unitats de paisatge de la zona

avaluar-lo, és a dir, permetrà distingir aquelles unitats que pel seu grau d’excel·lència cal

IDENTIFICACIÓ
I
II
III
IV

preservar de l’actuació, les limitacions que s’ha d’imposar a les accions del projecte en altres
unitats i aquelles zones on l’actuació no suposarà una afecció significativa.
1.1.1

UNITATS DEL PAISATGE

DESCRIPCIÓ
Aigües continentals
Barrancs mediterranis temporals
Cultiu en terrasses de conreus llenyosos
Vessants amb vegetació natural

Les característiques de cada unitat identificada es resumeixen a les taules. La delimitació es

L’àrea estudiada és la corresponent a l’àmbit del projecte de consolidació del regadiu dels

representa sobre ortofotomapa, indicant a més les alternatives estudiades (Veure plànol 10).

Guiamets als termes municipals de Capçanes, Els Guiamets, Tivissa i Marçà. El paisatge de

A continuació es presenta una taula resum de cada una de les unitats de paisatge

l’entorn d’aquesta àrea es descriu d’una manera general per tal de conèixer el marc en el que es
troba la zona.

Taula 2.- Descripció de les unitats del paisatge

Dins del perímetre de l’actuació de consolidació projectada s’identifiquen i delimiten una sèrie

NOM

AIGÜES CONTINENTALS

aquestes unitats de síntesi són: fisiografia, vegetació, fauna i sòls.

LOCALITZACIÓ

Pantà dels Guiamets.

Abans de fer un anàlisi concret dels elements concrets del paisatge de la zona, es descriuen a

COMPONENTS:

d’unitats irregulars homogènies en contingut. Els trets principals que s’han considerat per definir

•
•

Geomorfologia Zones d’aigües continentals
Principalment als marges del pantà vegetació helofítica a les parts
Vegetació
menys fondes i també vegetació hidròfita. Mentre que aigües amunt i
avall del pantà presència de vegetació de ribera.
Fauna associada a cursos d’aigua permanents i estanys naturals, i com
• Fauna
a punt per a veure aigua durant els períodes d’eixut.
Pantà o embassament
• Hidrologia
Es tracta d’un espai antròpic i humanitzat on es desenvolupen activitats
DESCRIPCIÓ
lúdiques com pesca, navegació, bany, a més de tenir un ús per al
abastament d’aigua i producció hidroelèctrica. (Veure Fot. 1 Annex).

grans trets les característiques visuals de l’àrea d’estudi. A l’extrem est de la zona d’actuació,
hom troba un mosaic bastant irregular de conreus arbustius i arboris i de zones boscoses o
naturals típiques de la muntanya mediterrània, que ocupen els contraforts de la Serra de Llaberia,
mentre que els conreus ocupen els replans. Enmig d’aquest mosaic agroforestal discorren un
conjunt de torrents i barrancs típicament mediterranis temporals que desguassen al Pantà dels
Guiamets.
Trobem grans zones de conreus llenyosos envoltades de construccions de pedra seca que
predominen en tota la plana del Barranc de Marmellans i dels petits barrancs situats a la part més
meridional de l’àmbit d’actuació.
El paisatge en general és poc habitat, únicament amb la presència del petits nuclis de Marcà,
Capçanes, els Guiamets i La Serra d’Almos; i on de tant en tant es percep enmig d’aquest mosaic
agroforestal activitat humana (masos, camps de conreu, cabanes, línies elèctriques, ...)
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NOM

BARRANCS MEDITERRANIS TEMPORALS

LOCALITZACIÓ

Barranc de Marmellans, barranc del Mancebo, barranc de les Malelles,
barranc del Mas de Baconer , barranc del Forcall i embassament dels
Guiamets.

COMPONENTS:

COMPONENTS:
•
•

Geomorfologia Zones al·luvials
Principalment vegetació de pineda mediterrània. En algunes zones amb
Vegetació
presència permanent d’aigua apareix la vegetació més higròfila,
vegetació de ribera.
Fauna associada a cursos d’aigua intermitents, i com a zona per veure
• Fauna
aigua.
Cursos d’aigua intermitents
• Hidrologia
Es tracta de zones no envaïdes per l’home, que marquen una línia molt
DESCRIPCIÓ
definida al costat dels cursos d’aigua naturals.
Al tractar-se de cursos temporals, i amb una forta pressió antròpica, la
vegetació natural es limita al curs de l’aigua estricte. Les terrasses ja
estan ocupades per cultius llenyosos, de la següent.
Formen estructures lineals marcades, Al costat normalment hi ha camps
de conreu. (Veure Fot. 3 Annex)

•

Geomorfologia Normalment zones amb pendents superior al 15% i que trobem boscos
de pi blanc amb zones de màquia mediterrània. Es tracta de vessants
naturals.

•

Vegetació

•
•

Fauna
Activitat

DESCRIPCIÓ

1.2

Boscos de pi blanc i màquies, mes o menys denses amb algun camp de
cultiu llenyós dispers.
Fauna forestal en general i zona de campeig de rapinyaires.
Forestal
Són zones amb boscos i zones arbustives que històricament han patit
incendis i es deixa veure en la heterogeneïtat de les formacions, amb
boscos més madurs i zones arbustives. En general hi ha continuïtat,
trencada per alguna estructura o element humà (cabanes, línies
elèctriques, etc.). (Veure Fot. 2 i 3 Annex)

AVALUACIÓ D’IMPACTES

L’avaluació es fa considerant l‘afecció directa als valors paisatgístics de cada unitat del paisatge.
S’analitza per cada alternativa l’afecció als valors de paisatge i s’indica per a cada unitat i també
s’han inclòs altres valors paisatgístics recollits en el recorregut de camp. A continuació es
resumeix per cada unitat aquesta afecció i es reflexa en una taula l’afecció per cada alternativa.

NOM

CULTIUS EN TERRASSES DE CONREUS LLENYOSOS

LOCALITZACIÓ

A les valls que conformen el Barranc de Marmellans, el Barranc de
Mancebo, el Barranc de les Malelles, el Barranc de Mas de Baconer i el
Barranc del Forcall.

Taula 3 Afecció al patrimoni paisatgístic traçat nord
VALORS PAISATGÍSTICS

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2

GEOLÒGIC I
GEOMORFOLÒGIC

Moviment de terres per
l’obertura de rases.

Moviment de terres per
l’obertura de rases.

Moviment de terres per
l’obertura de rases.

SOLS

Afecció similar

Afecció similar

Afecció similar

HIDROLOGIA

Creuament amb 5
barrancs afluents del
barranc de Marmellanc.

Creuament amb 5
barrancs afluents del
barranc de Marmellanc.

Creuament amb 4
barrancs afluents del
barranc de Marmellanc.

Afecció a la vegetació
helofítica dels barrancs
afluents del barranc de
Marmellanc.

Afecció a la vegetació
helofítica dels barrancs
afluents del barranc de
Marmellanc.

Afecció menor a la
vegetació helofítica dels
barrancs afluents del
barranc de Marmellanc.

Afecció a vegetació de
ribera aigües avall de la
presa del pantà de
Guiamets.

Afecció a vegetació de
ribera aigües avall de la
presa del pantà de
Guiamets.

Afecció a vegetació de
ribera aigües avall de la
presa del pantà de
Guiamets.

ACTIVITATS

Afecció a superfície de
terrenys de conreu
(vinyes, oliveres)

Afecció a superfície de
terrenys de conreu
(vinyes, oliveres)

Afecció a superfície de
terrenys de conreu
(vinyes, oliveres)

Afecció

Mitja

Mitja

baixa

COMPONENTS:
•
•
•
•

Geomorfologia
Vegetació
Fauna
Activitat

DESCRIPCIÓ

Zones amb pendent amb terrasses i marges de pedra seca
Cultius d’oliveres, vinyes, i cereals.
Fauna associada hàbitats molt antropitzats
Agrícola
Es un mosaic de cultius llenyosos terrassats amb marges de pedra seca
amb escassa vegetació herbàcia. En general es tracta de terrasses
amples, que conformen una típica zona de conreu. (Veure Fot. 2 i 3
Annex)

NOM

VESSANTS AMB VEGETACIÓ NATURAL

LOCALITZACIÓ

Sobre tot l’àmbit de la Serra de Llaberia (EIN i XN200).

VEGETACIÓ – HÀBITATS
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Taula 4 Afecció al patrimoni paisatgístic traçat sud

1.3

VALORS PAISATGÍSTICS

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

GEOLÒGIC I GEOMORFOLÒGIC

Moviment de terres per l’obertura de
rases.

Moviment de terres per l’obertura de
rases.

SOLS

Afecció a una menor superfície de
sols agrícoles en explotació.

Afecció a una major superfície de sols
agrícoles en explotació degut al
menor recorregut del traçat sud, en
sòls agrícoles en explotació.

HIDROLOGIA

Afecció a la riera de de les Olles
aigües avall del pantà dels Guiamets

Afecció a la riera de de les Olles
aigües avall del pantà dels Guiamets.

VEGETACIÓ – HÀBITATS

afecció important a zona forestal dins
de l’espai de la Xarxa Natura 2000.
Afecció a vegetació de ribera aigües
avall de la presa del pantà de
Guiamets.

afecció molt baixa a zona forestal dins
de l’espai de la Xarxa Natura 2000.
Afecció a vegetació de ribera aigües
avall de la presa del pantà de
Guiamets.

ACTIVITATS

Afecció a superfície de terrenys de
conreu ( vinyes, oliveres) Major
afecció patrimoni cultural i etnològic
(murs de pedra seca)

Afecció a superfície de terrenys de
conreu ( vinyes, oliveres) Afecció
patrimoni cultural i etnològic (murs de
pedra seca)

Afecció

Alta

baixa

DIFERÈNCIES ENTRE ALTERNATIVES

En el traçat nord, es creuen 5 barrancs les alternatives 1 i 2, l’alternativa 3 només 4. L’impacte
visual serà menor.
En el traçat sud, l’alternativa 1 discorre en una gran part per zona forestal, per tant l’impacte serà
major que la 2, que discorre per zones agrícoles, molt antropitzades i que una vegada finalitzades
les obres de col·locació de la canonada, la restauració és immediata, ja que seran terrenys
cultivables de nou.

1.4

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES

Restauració paisatgística
Una vegada acabades les obres, es procedirà a la restauració paisatgística de les zones
afectades (Veure plànol 13), amb l’objectiu de integrar-les paisatgísticament al territori.
Taula 6 Llistat de mesures correctores

A continuació es presenten els impactes previsibles amb la construcció de la infraestructura de
reg en el que respecta al paisatge.
VECTOR ESTUDIAT: PAISATGE

Mesures: (P) preventives, (C) correctores, (Cm) compensatòries

Taula 5 Llistat d’impactes previsibles
VECTOR ESTUDIAT: UNITATS DE PAISATGE
Caracterització
IMPACTE

Alteració del paisatge per la construcció de la infraestructura de reg.

A1, B1, C1, D, E, F1, G, H, I,
J1, K, L1

IMPACTE

Avaluació
després de
mesures
correctores

Avaluació abans de

(P) Minimitzar els moviments de terra i les zones d’afectació

mesures correctores

(P) S’intentaran minimitzar els moviments de terra que comporten un gran
impacte a nivell visual sobre el territori, procurant que aquestes accions
afectin el territori el menys possible i que alhora, el seu impacte duri també
el menys possible.
Compatible

La infraestructura es troba inclosa
en zones amb sensibilitat visual
baixa
Compatible

(C) Restauració paisatgística, una vegada acabades les obres, es
procedirà a la restauració paisatgística de les zones afectades, veure
plànol de mesures correctores, amb l’objectiu de integrar-les
paisatgísticament al territori

Impacte: impactes identificats pel factor estudiat.

Les mesures correctores d’impacte ambiental per cada una de les alternatives son les següents:
Caracterització:
Segons la intensitat: A (Notable), A1 (Mínim).Segons el signe: B (Positiu) , B1 (Negatiu). Segons la incidència: C (Directe) , C1 (indirecte o secundari). Segons el tipus de sistema
actiu: D (Simple) , D1 (Acumulatiu) , D2 (Sinèrgic). Segons l’aparició: E (A curt termini), E1 (A mig termini), E2 (A llarg termini). Segons la persistència: F (Permanent), F1
(Temporal). Segons la reversibilitat: G (Reversible), G1 (Irreversible). Segons la recuperabilitat: H (Recuperable), H1 (Irrecuperable). Segons la periodicitat: I (periòdic), I1
(D’aparició irregular). Segons la manifestació: J (Continu), J1 (Discontinu). Segons l’extensió: K (Localitzat), K1 (Extensiu). Segons la situació: L (Proper a origen), L1 (Allunyat a
origen). (NM) són necessàries mesures correctores.

Valoració: valoració de l’impacte en funció de la seva incidència sobre el factor estudiat i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades, serà COMPATIBLE
aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha acabat l'activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així
mateix als impactes positius. Serà MODERAT aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de laqualitat
de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, ni amb l'aplicació de mesures correctores. Serà SEVER aquell impacte, la recuperació del qual, no
necessita pràctiques protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. Serà CRÍTIC aquell impacte, la
recuperació del qual, exigeix mesures correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de temps dilatat.
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TRACTAMENTS PREVIS TRAÇAT NORD

TRACTAMENTS PREVIS TRAÇAT SUD

UNITAT
ACTUACIÓ
m2
Esmena orgánica
m2
Sembra mecánica
TRAÇAT NORD ALTERNATIVA 1
PLANTACIONS
CODI
GR66U201
GR6BU101
GR6BU101
GR66U201
GR66U201
GR61U201
GR62U101

NOM CIENTIFIC

ALT 1
12.592
12.592

NOM COMU

MIDA

ALT 2
11.029
11.029

ALT 3
12.876
12.876

PRESENTACIO UT/HA

Rhamnus alaternus

Aladern

2 sabes

AF 250 cc

200

Rosmarinus Officinalis

Romaní

2 sabes

AF 250 cc

250

Thymus vulgaris

Timó

2 sabes

AF 250 cc

200

pistacia lentiscus

llentiscle

2 sabes

AF 250 cc

200

erica multiflora

bruc d'hivern

2 sabes

AF 250 cc

200

Quercus ilex

Alzina

2 sabes

AF 250 cc

200

Pinus halepensis

Pi blanc

2 sabes

AF 250 cc

250

1.500

UNITAT
ACTUACIÓ
m2
Esmena orgánica
m2
Sembra mecánica
TRAÇAT SUD ALTERNATIVA 1
PLANTACIONS

TOTAL UT
252
315
252
252
252
252
315

CODI
GR66U201
GR6BU101
GR6BU101
GR66U201
GR66U201
GR61U201
GR62U101

NOM CIENTIFIC

NOM COMU

MIDA

PRESENTACIO UT/HA

Rhamnus alaternus

Aladern

2 sabes

AF 250 cc

200

Rosmarinus Officinalis

Romaní

2 sabes

AF 250 cc

250

Thymus vulgaris

Timó

2 sabes

AF 250 cc

200

pistacia lentiscus

llentiscle

2 sabes

AF 250 cc

200

erica multiflora

bruc d'hivern

2 sabes

AF 250 cc

200

Quercus ilex

Alzina

2 sabes

AF 250 cc

200

Pinus halepensis

Pi blanc

2 sabes

AF 250 cc

250

1.500

NOM CIENTIFIC

PRESENTACIO

UT/HA

Aladern

2 sabes

AF 250 cc

200

Rosmarinus Officinalis Romaní

2 sabes

AF 250 cc

250

Thymus vulgaris

Timó

2 sabes

AF 250 cc

200

pistacia lentiscus

llentiscle

2 sabes

AF 250 cc

200

erica multiflora

bruc d'hivern

2 sabes

AF 250 cc

200

Quercus ilex

Alzina

2 sabes

AF 250 cc

200

Pinus halepensis

Pi blanc

2 sabes

AF 250 cc

250

1.500

TOTAL UT
221
276
221
221
221
221
276

CODI
GR66U201
GR6BU101
GR6BU101
GR66U201
GR66U201
GR61U201
GR62U101

1.657

NOM CIENTIFIC

MIDA

PRESENTACIO

UT/HA

Aladern

2 sabes

AF 250 cc

200

Rosmarinus Officinalis Romaní

2 sabes

AF 250 cc

250

Thymus vulgaris

Timó

2 sabes

AF 250 cc

200

pistacia lentiscus

llentiscle

2 sabes

AF 250 cc

200

erica multiflora

bruc d'hivern

2 sabes

AF 250 cc

200

Quercus ilex

Alzina

2 sabes

AF 250 cc

200

Pinus halepensis

Pi blanc

2 sabes

AF 250 cc

250

Rhamnus alaternus

NOM COMU

1.500
NOM COMU

MIDA

PRESENTACIO UT/HA

Rhamnus alaternus

Aladern

2 sabes

AF 250 cc

200

Rosmarinus Officinalis

Romaní

2 sabes

AF 250 cc

250

Thymus vulgaris

Timó

2 sabes

AF 250 cc

200

pistacia lentiscus

llentiscle

2 sabes

AF 250 cc

200

erica multiflora

bruc d'hivern

2 sabes

AF 250 cc

200

Quercus ilex

Alzina

2 sabes

AF 250 cc

200

Pinus halepensis

Pi blanc

2 sabes

AF 250 cc

250

1.500

ALT 2
9.390
9.390

TOTAL UT
288
360
288
288
288
288
360
2.160

TRAÇAT SUD ALTERNATIVA 2
PLANTACIONS

TRAÇAT NORD ALTERNATIVA 3
PLANTACIONS
CODI
GR66U201
GR6BU101
GR6BU101
GR66U201
GR66U201
GR61U201
GR62U101

MIDA

Rhamnus alaternus

NOM COMU

1.890

TRAÇAT NORD ALTERNATIVA 2
PLANTACIONS
CODI
GR66U201
GR6BU101
GR6BU101
GR66U201
GR66U201
GR61U201
GR62U101

NOM CIENTIFIC

ALT 1
14.405
14.405

TOTAL UT
258
322
258
258
258
258
322
1.934
5

TOTAL UT
188
235
188
188
188
188
235
1.410
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APÈNDIX 1 FOTOGRÀFIC

Fot. 3.- Paisatge de la zona amb barrancs, cultius i forestal, tot formant un mosaic.
Fot. 1 Embassament de Guiamets

Fot. 2 Paisatge de la zona. Zones forestals, correus, embasament de Guiamets.

Fot. 4.- Paisatge. Vista general
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1 INTRODUCCIÓ
A continuació es presenta l’estudi elaborat per l’empresa APEX, ARQUEOLOGIA I SERVEIS que
ha fet l’estudi d’impacte arqueològic a la zona.
S’adjunta valoració de les mesures correctores.
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