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vs
-

Aposta per la conservació dels valors
tradicionals del paisatge del Priorat.

-

Prioritzar
un
sostenible.

desenvolupament

-

Promoció de l’activitat vitivinícola.

-

-

Paisatge com a revulsiu econòmic.

Generar recursos econòmics pel
teritori i els municipis.

-

Potenciació del turisme a la comarca.

-

Impacte visual i paisatgístic.

-

Candidatura del Priorat per ser declarat
paisatge d’interés cultural per la
UNESCO.

-

Alteració de fons escènics

-

Incompatibilitat amb les zones de
protecció de la natura i la fauna

 OBJECTIUS
La utilització dels SIG per tal de visualitzar i analitzar l’impacte visual que tenen
4 parcs eòlics sobre la comarca del Priorat.
- Calcular les conques visuals de cada parc, determinant en quines zones és
visibles i en quines no, així com els diferents graus de visibilitat dels seus
aerogeneradors.
- Analitzar l’impacte visual dels parcs des de diferents punts d’observació:
4 poblacions properes als parcs (Pradell de la Teixeta, La Torre de
Fontaubella, El Molar i La Figuera).
Una infraestructura viària que travessa la comarca (la N-420)
- Realitzar un anàlisi de la localització d’aquests parcs a partir dels criteris que
s’han utilitzat al darrer Pla de l’Energia 2012-2020 per tal de delimitar les
actuals Zones de Desenvolupament Prioritari de l’energia eòlica (ZDP).
- L’obtenció d’una cartografia que mostri de manera gràfica l’impacte visual
d’aquests parcs eòlics sobre el territori i els punts d’observació.

 ÀMBIT DE L’ESTUDI

RIBERA D’EBRE

PRIORAT

Mas d’en
Potra
(2 aerog)

Collet dels
Feixos
(8 aerog)

Coll de la
Garganta
(13 aerog)

Trucafort
(91 aerog)

BAIX CAMP

 PROGRAMARI UTILITZAT

v.10

- Modelització del terreny
- Creació de la geodatabase
- Càlcul de les conques visuals
- Anàlisi de l’impacte visual

- Anàlisi de les localitzacions

- Elaboració del document

 PREPARACIÓ DE LA CARTOGRAFIA
Mapa topogràfic de Catalunya
-Mapa 1:25.000 (ICC). 64-32, 64-33, 64-34, 64-35, 64-36, 65-32,65-33, 65-34, 65-35,
65-36.

Ortofotomapa de Catalunya
-Ortofoto de Catalunya 1:25.000 (ICC) (WMS)

Mapes temàtics (DARP, Generalitat de Catalunya)
-Mapa de la Xarxa Natura 2000
-Mapa de les zones PEIN
-Mapa de zones de protecció de l’avifauna
-Mapa del vent mitjà anual a 80m

Modelització del terreny

Unió dels diferents fulls

Creació d’un TIN

Conversió del TIN a Ràster

•Cal especificar també que durant tot el treball s’ha treballat amb el sistema de referència ETRS89.
•No s’ha tingut en compte l’alçada de la vegetació degut a la ubicació dels parcs a les carenes.
•Els píxels tenen un valor de 9m de costat.

 PREPARACIÓ DE LA GEODATABASE

PARCS EÒLICS

MUNICIPIS

XARXA VIÀRIA

Obtenció de les dades a
partir del Departament de
Territori i Sostenibilitat
-Assignació d’un id
-Obtenció de l’alçada (30,
45 i 60m) a partir del
model dels aerogeneradors.
-Creació d’un nou camp
de l’alçada (OFFSETA)

Pradell de la Teixeta
La Torre de Fontaubella
El Molar
La Figuera

N-420

Digitalització (polígon)

Conversió de polígon a
ràster

Digitalització (polilínia)

Conversió de polilínia a
ràster

 CÀLCUL DE LES CONQUES VISUALS
-

Establir les zones on els aerogeneradors són visibles i on no
Conversió de cada aerogenerador en una capa (Export Data)
En el cas del parc Trucafort s’han agrupat en grups de 5
Calcular la conca visual de cada torre (Viewshed)
Reclassificació dels valors per obtenir les zones on són visibles i on són no visibles
Sobreposo les diferents capes.
CONCA VISUAL DELS PARCS EÒLICS DEL PRIORAT

CONCA VISUAL DELS PARCS EÒLICS DEL PRIORAT

Mas Potra

Collet dels Feixos

Trucafort

Coll de la Garganta

 ANÀLISI DE L’IMPACTE VISUAL
-

Establir l’impacte visual de cada parc eòlic i el nivell de visibilitat dels aerogeneradors.
Crear una nova capa a partir de la suma de capes (raster calculator)
Reclassificar cada capa per tal d’establir una sèrie d’intervals en funció dels aerogeneradors que es veuen o establir diferents nivells de visibilitat

Mas Potra

Collet dels Feixos

Trucafort

Coll de la Garganta

 ANÀLISI DE L’IMPACTE VISUAL DES DE DIFERENTS
PUNTS D’OBSERVACIÓ
-

Establir l’impacte visual de cada parc eòlic des de diferents punts d’observació: 4 nuclis urbans i una carretera.
Transformo les capes digitalitzades en ràster (Feature to raster)
Sumo aquest ràster amb el de la capa d’impacte visual (Raster calculator)
A través del tamany del píxel puc calcular la superfície de cada categoria.

Impacte visual del P.E Trucafort sobre Pradell de la Teixeta

Impacte visual del P.E Trucafort sobre La Torre de Fontaubella

Impacte visual del P.E Coll de la Garganta sobre El Molar

Impacte visual del P.E Coll de la Garganta sobre La Figuera

Impacte visual del P.E Trucafort sobre la N-420

Impacte visual del P.E Coll de la Garganta sobre la N-420

 ANÀLISI DE LA LOCALITZACIÓ DELS PARCS EÒLICS
Anàlisi de la ubicació dels 4 parcs eòlics a través dels principals criteris que s’han
utilitzat al Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 per tal de delimitar
les Zones de Desenvolupament Prioritari de l’Energia Eòlica (ZDP).
Disposar de recursos eòlics
(una velocitat del vent de 5,5 m/s als 80m)

Excloure les àrees protegide
(Zones PEIN, Xarxa Natura 2000)

Trobar-se a més de 900m d’un nucli
urbà i a més d’1km d’un altre parc eòlic.

Recurs
eòlic

Proximitat
àrea
protegida

<900m
nucli
urbà

< 1km
altre parc

Mas Potra

Sí

Sí

No

Sí

C. dels Feixos

Sí

Sí

No

Sí

Trucafort

Sí

Sí

No

No

C. Garganta

Sí

Sí

No

No

 CONCLUSIONS
-

Els 4 parcs eòlics analitzats tenen un impacte visual indiscutible sobre la comarca.

-

La ubicació d’aquests parcs, a les carenes de les serralades, és positiva des del punt de
vista del potencial eòlic però per altra banda provoca un impacte visual molt més elevat.

-

El major impacte visual dels parcs eòlics es produeix a les zones més altes de la comarca
(com la Serra del Montsant, des d’on es poden observar tots els parcs, o la serra del Tormo),
que precisament són les que tenen un major valor natural i paisatgístic.

-

En el cas de la zona sud de la comarca, la més plana, rep un major impacte visual del parc
de Coll de la Garganta, situat a la carena de la Serra del Tormo. També la N-420, que
travessa la comarca d’est a oest esdevé un excel·lent mirador des d’on es poden
visualitzar els 4 parcs a través dels seus diferents trams.

-

Els municipis propers als parcs eòlics també pateixen l’impacte visual que aquests generen.
Especialment en els casos de La Torre de Fontaubella (Trucafort) i La Figuera (Coll de la
Garganta).

-

Tot i que els parcs eòlics del Priorat estan ben ubicats pel que fa a la presència de recursos
eòlics (tots registren una força del vent superior a 5,5 m/s) i a la distància mínima dels nuclis
de població (900m), es troben força concentrats (Mas d’en Potra i Collet dels Feixos estan a
menys d’1km de distància i molt propers al parc de Trucafort) i massa propers a zones
protegides.

Gràcies per la vostra atenció!

