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I. Objectius
à Introducció
El Priorat ha experimentat una sèrie de
canvis durant els darrers anys. De ser una
comarca empobrida i amb poques
perspectives de futur, ha passat a ser un
territori conegut per la qualitat dels seus
vins i atractiu pel turisme gràcies a la
singularitat del seu paisatge. Actualment,
fins i tot sʼestà treballant en la presentació
dʼuna candidatura davant de la UNESCO
per tal que el Priorat sigui declarat
“Paisatge dʼInterès Cultural”.
Dʼaltra banda, el foment lʼenergia eòlica que sʼha dut a terme durant els darrers 15 anys,
sovint ha posat el focus a les comarques meridionals de Catalunya, com el Priorat o les
Terres de lʼEbre, a lʼhora dʼinstal·lar-hi els parcs eòlics. Aquest fet ha aixecat un intens
debat a lʼentorn de lʼencaix dʼaquestes infraestructures a la comarca. I és que la
instal·lació dels aerogeneradors provoca un fort impacte en el paisatge, transformant-lo i
alterant alguns fons escènics característics, a banda de provocar alteracions en espais
dʼinterès natural i de protecció de la fauna. Un fet que enfronta els interessos energètics
amb els dels turisme i la preservació del paisatge.

à Objectius:
Amb aquest context de fons, lʼobjectiu dʼaquesta tesina és la utilització de les diferents
eines que proporcionen els Sistemes dʼInformació Geogràfica (SIG) per tal de realitzar
una anàlisi de lʼimpacte visual que tenen els parcs eòlics sobre la comarca del
Priorat.
Lʼàmbit dʼestudi són els 4 parcs eòlics que es troben als límits de la comarca: Mas dʼen
Potra, Collet dels Feixos, Trucafort i Coll de la Garganta. A partir dʼaquí, es calcularan
les conques visuals, determinant en quines zones són visibles i en quines no, així com
els diferents graus de visibilitat dels aerogeneradors.
També sʼanalitzarà lʼimpacte visual dels parcs des de diferents punts
dʼobservació, com poden ser 4 nuclis urbans propers als parcs (Pradell de la
Teixeta, La Torre de Fontaubella, El Molar i La Figuera) així com des dʼuna
infraestructura viària, en aquest cas la N-420, ja que sovint les carreteres són els
indrets on lʼimpacte és més evident pel fet de no tenir elements -com edificacions o
vegetació- que actuïn de barrera visual dels aerogeneradors.
També es vol realitzar una anàlisi a lʼentorn de la localització dʼaquests parcs a
partir dels criteris que sʼhan fixat per delimitar les actuals Zones de
Desenvolupament Prioritari de lʼenergia eòlica (ZDP), de les quals precisament el
Priorat nʼha quedat exclòs. Lʼobjectiu és valorar si els actuals parcs complirien amb els
criteris que estableix la normativa actual i per tant si es podrien localitzar al mateix lloc
on es troben ara.
Finalment, vull obtenir una sèrie de mapes que mostrin de manera gràfica quin impacte
visual tenen els parcs eòlics sobre aquest territori i en facilitin lʼanàlisi
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II. Àmbit de lʼestudi
Lʼestudi analitza lʼimpacte visual de quatre
parcs eòlics sobre la comarca del Priorat,
situada a la zona meridional de Catalunya, a
cavall entre el Camp de Tarragona i les
Terres de lʼEbre. La comarca té una extensió
de 498 km2 i poc més de 10.000 habitants
repartits en 23 municipis. Els parcs estudiats
són 4: Trucafort, Mas dʼen Potra, Collet dels
Feixos i Coll de la Garganta, situats a la
vessant SE i SO de la comarca.

El parc eòlic de Trucafort, situat a la serra de lʼArgentera entre els municipis de Pradell
de la Teixeta, La Torre de Fontaubella, lʼArgentera i Colldejou, va ser el primer en
construir-se al Priorat, lʼany 1999. Amb els seus 91 generadors, repartits.
El Parc eòlic de Mas dʼen Potra va ser el segón en implantar-se a la zona, lʼany 2002, i
es troba al Coll de la Teixeta, entre els municipis de Pradell de la Teixeta i Duesaigües.
És el més petit dels quatre parcs, ja que només compta amb 2 aerogeneradors.
Collet dels Feixos es troba al municipi de Duesaigües (Baix Camp), al límit amb el
Priorat i molt proper al parc de Mas dʼen Potra. És un parc de tamany mitjà, amb 8
generadors i es va posar en funcionament lʼany 2004.
El parc eòlic Coll de la Garganta és el més recent, ja que va començar a funcionar el
2010. Es troba situat a la carena de la Serra del Tormo, entre les comarques del Priorat i
la Ribera dʼEbre i també es de tamany mitjà (compta amb 13 aerogeneradors). Aquest
parc ha estat fortament qüestionat i dues sentències judicials han posat en dubte la seva
viabilitat. La darrera demana el seu desmuntatge.

III. Metodologia
à Programari utilitzat
Per poder realitzar aquest treball sʼha utilitzat el software següent:
ArcGIS (ESRI)
- ArcMap: Amb lʼArcMap (versió 10) he realitzat el càlcul de les visuals dels parcs
eòlics. També mʼha permès realitzar lʼanàlisi dels resultats i lʼedició de la cartografia.
- ArcCatalog: lʼArcCatalog és lʼeina a través de la qual he creat i gestionat la meva
geodatabase.
- ArcSecene: Amb lʼArcScene he pogut realitzar algunes simulacions i enendre millor
lʼimpacte visual dels parcs en determinats punts.
Microsoft Office
- Word – Excel: A través del Word he realitzat la redacció i composició del treball
mentre que lʼExcel mʼha permès crear bases de dades que després he transformat en
capes de lʼArcMap i també realitzar alguns càlculs a partir de resultats obtinguts.
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à Preparació de la cartografia
Un dels primers passos que he realitzat ha estat la preparació i creació de la cartografia
de base necessària per desenvolupar lʼestudi, que ha estat la següent:
- Mapa topogràfic de Catalunya
El mapa utilitzat ha estat lʼ1:25.000 de lʼInstitut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Com que
desconeixia lʼabast de lʼimpacte visual dels parc eòlics he optat per cobrir tota la
comarca del Priorat descarregant els fulls: 64-32, 64-33, 64-34, 64-35, 64-36, 65-32,6533, 65-34, 65-35, 65-36.
- Ortofotomapa de Catalunya
Com a base de la cartografia he utilitzat lʼOrtofoto de Catalunya 1:25.000. En
aquest
cas he optat per utilitzar el servidor ràster de lʼInstitut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a
través dʼuna connexió WMS.
- Mapes temàtics
A través de la web del Departament dʼAgricultura i Ramaderia de la Generalitat de
Catalunya he pogut obtenir una sèrie de bases cartogràfiques (en format shp) que mʼhan
estat força útils a lʼhora de realitzar lʼanàlisi sobre la ubicació dels parcs.
- Mapa de la Xarxa Natura 2000
- Mapa de les zones PEIN
- Mapa de zones de protecció de lʼavifauna
- Mapa del vent mitjà anual a 80m
Cal especificar també que durant tot el treball sʼha treballat amb el sistema de referència
ETRS89.
Modelització del terreny:
Un dels primers passos realitzats ha estat unir tots els fulls del mapa topogràfic per
convertir-los en una sola capa. Per fer-ho he utilitzat lʼeina Geoprocessing àMerge.
Un cop fet això, uneixo aquesta capa amb els valors dʼaltimetria per tal de poder crear
un model digital del terreny (MDT)
Per obtenir-lo he creat un TIN (Triangulated Irregular Network) a través de la funció
Create TIN de lʼArcToolBox. Amb aquest pas el que faig és representar la superfície i
relleu de lʼàrea dʼestudi (i fent que cada punt contingui informació alfanumèrica dʼaltitud).
Un element imprescindible a lʼhora de fer anàlisi dʼimpacte visual.
Finalment, a través de la funció TIN to Raster, transformo aquesta capa en un ràster, al
que li he assignat un tamany de píxel de 9x9.
En aquestes dues imatges es poden veure els passos realitzats:

Finalment, cal especificcar que degut a que els aerogeneradors es troben situats a força
alçada i a la carena de les muntanyes no he introduït cap factor de correció de la
vegetació ni de cap altre element.
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à Preparació de les bases de dades
- Parcs eòlics
Pel que fa als parcs eòlics, vaig obtenir les dades de diverses maneres: En el cas dels
parcs eòlics de Mas dʼen Potra, Collet dels Feixos i Trucafort, vaig sol·licitar les dades al
Departament de Territori i Sostenibilitat, que em va facilitar la capa en format shape.
Com que es trobaven tots junts a la mateixa capa, vaig utilitzar lʼeina Export Data per
crear 4 capes diferents: una per cada parc. En el cas del parc de Trucafort el vaig dividir
en dues ja que té dos sectors amb aerogeneradors dʼalçades diferents.
En el cas del parc Coll de la Garganta, que vaig afegir més tard a lʼanàlisi, vaig trobar
les coordenades dels aerogeneradors a partir de lʼestudi ambiental del parc. Un cop
obtinguda aquesta informació vaig introduir-les en un excel i el vaig importar com a
capa.
Pel que fa a la geodatabase dels parcs, la anar elaborant a través de lʼArcCatalog. Una
dada important que em faltava al principi era lʼalçada dels aerogeneradors. A través
dʼuna cerca a la xarxa, vaig trobar informació més precisa dels diferents parcs eòlics i el
model dels seus aerogeneradors. Buscar les característiques tècniques de cada model
em va permetre esbrinar la seva alçada. Així doncs, vaig poder afegir una nova columna
amb les alçades (OFFSETA): 30m i 45m en el cas del parc de Trucafort i 60 metres en
els altres tres parcs. També els hi vaig assignar un identificador (id) a cadascun per tal
de diferenciar-los.

- Municipis
Durant lʼexercici també analitzo lʼimpacte ambiental dels parcs sobre 4 nuclis urbans
(Pradell de la Teixeta, La Torre de Fontaubella, El Molar i La Figuera). En aquest cas he
optat per digitalitzar aquests nuclis en format polígon (i posteriorment els he passat a
ràster).
- Xarxa Viària
Per tal dʼutilitzar la xarxa viària com a punt dʼobservació, també he digitalitzat el traçat
de la carretera N-420, que travessa la comarca dʼest a oest, amb lʼobjectiu de poder
observar lʼimpacte visual dels parcs. Posteriorment també he rasteritzat aquesta capa.

à Anàlisi de les visuals
Com cop ja disposo de la cartografia i les geodatabases necessàries, puc començar a
fer lʼanàlisi.
En primer lloc, mʼinteressa realitzar les conques visuals dels diferents parcs eòlics, és a
dir les zones on els aerogeneradors són visibles i les zones on no ho són. Per fer-ho, he
seleccionat cadascun dels aerogeneradors dels parcs de Mas dʼen Potra (2), Collet dels
Feixos (8) i Coll de la Garganta (13) i a través de lʼExport Data he convertit cadascun
dʼells en una capa. Per calcular lʼimpacte visual de cada aerogenerador he utilitzat lʼeina
Viewshed de lʼArcToolBox. Un cop realitzada aquest procés, a través de la funció
Reclassify he pogut assignar els valors que mʼinteressen:

0
1

0
1

Dʼaquesta manera mʼhan quedat clarament delimitades les zones on el parc és visible.
En el cas del Parc de Trucafort, donat lʼelevat nombre de generadors (91) i la dificultat
de fer aquest procés per cada aerogenerador, he optat per agrupar-los en grups de 5 i
he seguit els mateixos passos.
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Fet això puc observar
quatre parcs, que en
ressaltant amb color
aerogeneradors són
activant les diferents
observar lʼimpacte del
eòlics sobre el territori.

lʼimpacte visual dels
els mapes mostro
les àrees on els
visibles. Finalment,
capes també puc
conjunt dels parcs

La segona part del treball té com a objectiu
poder analitzar amb més detall el nivell
dʼimpacte visual dels parcs eòlics. Això vol dir
que ara ja no mʼinteressa saber si els aerogeneradors es veuen o no, sinó quants es
són visibles des de cada zona, i per tant, si lʼimpacte visual és major o menor.
Per calcular-ho, utilitzaré lʼeina raster calculator que em permet sumar les diferents
capes que he obtingut amb cada aerogenerador en lʼexercici anterior. Donat que a cada
aerogenerador li he assignat un valor = 1 a les zones visibles i un valor = 0 a les zones
on no és visible, amb la calculadora podré obtenir una nova capa ràster que mʼindicarà
el nombre dʼaerogeneradors visibles a cada píxel.
Al realitzar la funció Reclassify he pogut establir una sèrie dʼintervals i mostrar els
resultats.
Degut al fet de tenir tres tipologies diferents de parc, he presentat els resultats de
manera diferent. Per exemple, en el cas dʼun parc petit com el de Mas dʼen Potra, que
només disposa de 2 aerogeneradors, he pogut mostrar les zones on es veu un
aerogenerador i on es veuen els dos. En el cas dels parcs de tamany mitjà (com el de
Coll de la Garganta, amb 13 aerogeneradors i Collet dels Feixos amb 8) he establert uns
intervals en funció de les torres que es veuen: Per exemple, en el cas de Coll de la
Garganta puc delimitar les zones on es veuen entre 1 i 3, 4 i 6, 7 i 9 i 10 i 13
aerogeneradors. Finalment, en el cas del parc de Trucafort, com que el nombre de
torres era molt alta (91) i les he agrupat en grups de 5, lʼhe categoritzat de manera
diferent: en funció de si lʼimpacte visual és Baix, Mitjà o Alt (i agrupant a cada interval
1/3 dels aerogeneradors del parc).
La tercera part del treball ha
consistit en el càlcul de lʼimpacte
visual
des
dʼaltres
punts
dʼobservació. Per fer-ho, he triat
quatre municipis de la comarca
que es troben a prop dels parcs
de Trucafort (Pradell de la
Teixeta
i
La
Torre
de
Fontaubella) i de Coll de la
Garganta (El Molar i La Figuera).
També he escollit com a punt
dʼobservació la carretera N-420,
que creua la comarca dʼoest a
est. Però en lloc de fixar uns
determinats punts dʼobservació,
lʼhe calculat sencera per tal de veure quin és lʼimpacte visual a cadascun dels seus
trams.
Com que ja tenia aquests elements digitalitzats, els he passat a ràster a través de lʼeina
Feature to Raster (no sʼha dʼoblidar posar el tamany del píxel al fer aquest càlcul: en
aquest cas és 9).
Un cop les tinc convertides en ràster, puc realitzar la suma de capes a través del Ràster
calculator. Per exemple, si sumo la capa del nucli urbà dʼEl Molar amb la del parc eòlic
del Coll de la Garganta obtinc una nova capa que em mostra els aerogeneradors
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visibles des del nucli urbà i els entorns dʼaquesta població. Cal aclarir que aquest anàlisi
és orientatiu, ja que un centre urbà és un entramat complex on trobem infinitat de punts
dʼobservació a banda de molts elements (edificació, vegetació...) que actuen com a
barrera visual.
El contrari del que passa quan sumo la capa rasteritzada de la N-420 amb la dels parcs
de Trucafort o Coll de la Garganta. En aquests casos els resultats són molt més fiables,
ja que en una carretera no praticament no hi ha barreres visuals i per tant esdevenen
excel·lents miradors de lʼentorn.

à Anàlisi de les localitzacions
Finalment, i a través de diversa cartografia, també he realitzat un anàlisi referent a les
ubicacions dels diferents parcs eòlics. I és que a banda del parc del Coll de la Garganta,
que és més recent (del 2010), la resta es van implantar entre els anys 1999 i 2004, a
lʼinici del procés dʼexpansió de lʼenergia eòlica a Catalunya. Això vol dir que en el
moment que es van instal·lar no hi havia ni un marc normatiu ni unes eines de
planejament tan exhaustives com les actuals. Per exemple, a finals dels anys 90, es van
proposar com a espais on instal·lar-hi els parcs zones dʼalt valor natural (qualificades
com a PEIN), mentre que el darrer Pla de lʼEnergia 2012-2020 exclou les zones
protegides (PEIN i XN2000) de les zones dʼimpantació de lʼeòlica per tal de preservar els
valors naturals dʼaquests espais.
Per tant, he seleccionat 4 dels principals criteris que sʼhan establert a lʼhora de
determinar les Zones de Desenvolupament Prioritari de lʼEnergia Eòlica (ZDP) i els he
aplicat als quatre parcs eòlics estudiats, per tal dʼanalitzar si els compleixen i fer una
primera valoració de la idoneïtat de la seva localització. Sóc conscient però, que per
realitzar una valoració més exhaustiva caldria analitzar molts altres criteris que ara no
tinc en compte.
Els criteris són:
- Excloure les àrees protegides (PEIN, XN2000....)
- Disposar de recursos eòlics (una velocitat del vent de 5,5 m/s als 80m)
- Trobar-se a més de 900m dʼun nucli urbà
- Trobar-se a més dʼ1km dʼun altre parc eòlic.
Per analitzar els recursos eòlics, he utilitzat la cartografia obtinguda a través del
Departament dʼAgricultura de la Generalitat, i concretament el Mapa de velocitats del
vent (a 80m). A través dʼaquest mapa es pot observar com tots els parcs compleixen
amb el criteri de disposar dʼuna velocitat del vent de 5 m/s als 80m. El que disposa de
més potència de vent és el parc de Trucafort (7-10 m/s) seguit del de Mas dʼen Potra (67 m/s) i de Collet dels Feixos (5-8 m/s). El parc de Coll de la Garganta, es trobaria al
llindar dels 5 m/s requerits.
El fet que tots estiguin situats a força alçada i a les carenes de dues serralades explica
en bona part aquest fet.
Pel que fa al càlcul de les distàncies requerides, aquestes han de ser de més de 900 m
entre el parc i el nucli urbà més proper i dʼalmenys 1 km respecte a un altre parc. Per
comprovar-ho he utilitzat lʼeina Proximity à Buffer, que em permet mostrar
gràficament un radi de distància i veure si es compleixen aquests paràmetres. En el cas
de la distància als nuclis urbans, puc observar que tots els 4 parcs es troben a més de
900m dels nuclis de població de lʼentorn.
També he realitzat un “Buffer” per calcular la distància entre els dos parcs eòlics més
propers (Mas dʼen Potra i Collet dels Feixos) i aquí sí que puc observar com el criteri no
es compleix, ja que hi ha menys dʼ1km de distància entre les dues instal·lacions.
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I pel que fa a lʼexclusió de les àrees protegides, a través de sobreposar les capes
dʼespais naturals (obtingudes també a través del Departament dʼAgricultura) puc
observar lʼenorme proximitat de tots els parcs a zones protegides (PEIN o Xarxa Natura
2000), que en alguns casos significa que els aerogeneradors es troben al llindar amb
aquest espais dʼinterès natural. Un fet que no es gaire positiu, degut a lʼerosió que
provoquen els parcs i el perill que aquestes instal·lacions
suposen per la fauna (i especialment per les aus).
Per tant, davant dʼaquesta primera aproximació puc afirmar que els parcs existents
compleixien la majoria dels grans requisits esmentats anteriorment i que són bàsics a
lʼhora de permetre la instal·lació un parc eòlic en un indret determinat, sobretot aquells
que fan referència a la potència eòlica de lʼemplaçament i a la distància mínima respecte
als nuclis habitats.
De totes maneres, aquestes ubicacions també mostren alguns aspectes negatius que
avui posarien en dubte la localització dʼaquests parcs. En primer lloc una excessiva
concentració, ja que els parcs de Mas dʼen Potra i Collet dels Feixos es troben
pràcticament junts (a menys dʼ1km lʼun de lʼaltre) i molt propers al de Trucafort. I
sobretot la seva proximitat (gairebé inclusió) en zones de protecció (PEIN i XN2000), on
la preservació dels valors naturals i de la fauna esdevenen prioritàries, fet que les fa
incompatibles amb aquest tipus dʼinfraestructures.
Si a aquests factors hi sumem altres elements, com la preservació dels valors del
paisatge, es pot enendre e fet que aquesta àrea a cavall entre el Priorat i el Baix Camp
hagi acabat quedant temporalment exclosa de les Zones de Desenvolupament Prioritari
de lʼenergia eòlica.

IV. Conclusions
Després de lʼanàlisi realitzat durant aquest treball, puc establir les següents conclusions:
- Malgrat que el Priorat no sigui una de les comarques amb més concentració de parcs
eòlics i molts dʼaquests es trobin fora del límit administratiu de la comarca (en molts
casos es troben just al llindar), lʼimpacte visual que generen aquests parcs sobre el seu
territori és indiscutible.
- La ubicació dʼaquests 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 fet que el Priorat sigui una comarca amb un relleu força accidentat fa que
aquest impacte sigui menor, ja que les muntanyes actuen com a barrera visual. Si es
tractés dʼun territori pla, lʼimpacte visual seria més gran.
- El major impacte visual dels parcs eòlics es produeix a les zones més altes de la
comarca (com la Serra del Montsant, des dʼon es poden observar tots els parcs, o la
serra del Tormo), que precisament són les de més 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 dʼest a oest esdevé un excel·lent mirador des dʼon es poden visualitzar els 4
parcs a través dels seus diferents trams.
- Els municipis propers als parcs eòlics també pateixen lʼimpacte visual que aquests
generen. Especialment La Torre de Fontaubella, població situada just a sota del parc de
Trucafort i que registra un impacte visual entre mitjà i alt a bona part del seu nucli urbà.
En canvi, lʼimpacte dʼaquest parc sobre el nucli urbà de Pradell de la Teixeta és una
mica menor.
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Pel que fa al parc de Coll de la Garganta, genera un major impacte visual al nucli urbà
de La Figuera (que en algunes zones pot visualitzar entre 1 i 6 aerogeneradors) que a El
Molar (entre 0 i 3). Aquest fet també es deu a que el nucli de la Figuera es troba
encimbellat en un turó a 575m dʼalçada i per tant és en sí mateix un mirador de tota la
comarca.
- 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 dʼen Potra i
Collet dels Feixos estan a menys dʼ1km de distància i molt propers al parc de Trucafort)
i massa propers a zones protegides.

-
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