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1.  INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present Document Inicial Estratègic en el marc de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE TALARN PER A L'ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SÒL NO 
URBANITZABLE I PER A LA REGULACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS GENERADORES D'ENERGIES RENOVABLES 
dins el procés d’avaluació ambiental estratègica ordinària, segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, 
que estableix la tramitació ambiental dels documents urbanístics. 

L’objectiu principal d’aquest document és la realització d’un anàlisi territorial en el terme municipal de 
Talarn per tal d’avaluar la idoneïtat dels espais oberts per acollir instal·lacions fotovoltaiques, responent 
així a la important pressió d’empreses i particulars que prospecten el municipi per a la implantació de 
grans parcs fotovoltaics. 

 

 

Talarn 

 

1.1 JUSTIFICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL 

Els treballs per la redacció document inicial estratègic (DIE) de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE TALARN PER A L'ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SÒL NO 
URBANITZABLE I PER A LA REGULACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS GENERADORES D'ENERGIES RENOVABLES, 
han de donar compliment al marc legislatiu actual. 

Aquest document i la tramitació prevista pel mateix s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent 
en matèria d’avaluació ambiental del planejament urbanístic: Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i la Llei 16/2015, del 
21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 



 

 

 

governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i finalment Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, que és bàsica de l’estat. 

La Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, diferencia la tramitació ambiental de plans i programes, en dos 
itineraris, un simplificat i un ordinari. En l’article 6 es defineixen els supòsits pels quals es formula una 
avaluació ambiental estratègica o simplificada: 

1. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i programes, així com les 
seves modificacions, que adopti o aprovi una Administració pública i l’elaboració i aprovació dels 
quals l’exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord del Consell de Ministres o del Consell 
de Govern d’una comunitat autònoma, quan:  

a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació 
de l’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, ramaderia, silvicultura, aqüicultura, 
pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de recursos hídrics, 
ocupació del domini públic marítim terrestre, utilització del medi marí, telecomunicacions, 
turisme, ordenació del territori urbà i rural, o de l’ús del sòl; o bé,  

b) Requereixin una avaluació pel fet d’afectar espais Xarxa Natura 2000 en els termes que preveu 
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.  

c) Els compresos a l’apartat 2 quan ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en l’informe ambiental 
estratègic d’acord amb els criteris de l’annex V.  

d) Els plans i programes inclosos a l’apartat 2, quan així ho determini l’òrgan ambiental, a sol·licitud 
del promotor. 

2. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada:  

a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats a l’apartat anterior.  

b) Els plans i programes esmentats a l’apartat anterior que estableixin l’ús, a escala municipal, de 
zones d’extensió reduïda.  

c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de projectes, no 
compleixin els altres requisits esmentats a l’apartat anterior. 

La Llei 16/2015 estableix les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013. 

1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la 
dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la present disposició. 

L’apartat 6b, d’aquesta disposició addicional estableix els plans i programes que es sotmeten a avaluació 
ambiental estratègica ordinària: 

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles 
següents 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 

Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 

Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i 
activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais 
de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del 
patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització 
de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes 
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apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en 
altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les 
directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes 
previstos o en la zona d’influència. 

Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan 
ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor. 

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 

Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no 
inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general 
no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho 
determina. 

Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin 
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla 
que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 
propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en 
la zona d’influència. 

D’aquesta manera, la present modificació puntual està subjecte a avaluació ambiental estratègica 
ordinària. 

La Llei 21/2013, estableix en el seu article 18 els continguts del document inicial estratègic, que inicia 
el procediment d’avaluació ambiental. El tràmit, segons el mateix marc legal prossegueix amb 
l’elaboració del EAE (Estudi Ambiental Estratègic). 

Article 17. Tràmits i terminis de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària consta dels tràmits següents: 

a) Sol·licitud d’inici. 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic. 

c) Elaboració de l’estudi ambiental estratègic. 

d) Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades. 

e) Anàlisi tècnica de l’expedient. 

f) Declaració ambiental estratègica. 

1.2 ANTECEDENTS 

La província de Lleida presenta els valors més alts de radiació solar de tota Catalunya, així com de tot 
l’estat espanyol, en aquest cas només per sota d’Almeria. El municipi de Talarn presenta una morfologia 
planera i unes cobertes agrícoles òptimes per a la implantació de parcs solars fotovoltaics. 

La MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE TALARN PER A L'ACTUALITZACIÓ 
DE LA NORMATIVA DEL SÒL NO URBANITZABLE I PER A LA REGULACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 



 

 

 

GENERADORES D'ENERGIES RENOVABLES, respon a la important pressió d’empreses i particulars que 
prospecten el municipi per a la implantació de grans parcs fotovoltaics. 

Diverses legislacions s’han anat aprovant en els últims anys en relació a les energies renovables, i molt 
recentment algunes que han comportat canvis legislatius importants: 

 Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls 
a les energies renovables. 

 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

La més recent és un canvi legislatiu que dona terminis a les empreses que tenen reserves de connexió a 
materialitzar-les en períodes determinats, cosa que encara ha augmentat més la pressió sobre el 
territori, i també sobre els propietaris de sòl en els espais oberts. 

Davant d’aquesta realitat l’ajuntament sol·licita la valoració d’uns treballs d’anàlisi territorial en el seu 
terme municipal per tal d’avaluar la idoneïtat dels espais oberts per acollir aquest tipus d’instal·lacions 
amb l’objectiu de: 

 primer de protegir el seu territori d’aquestes previsibles importants transformacions 

 segon, aprofitar les oportunitats que aquestes instal·lacions poden oferir a les activitats en el sòl no 
urbanitzable, i especialment en aquells sòls de menor viabilitat econòmica en la seva explotació 
tradicional. 

L’Ajuntament de Talarn disposa d’unes Normes Subsidiàries aprovades definitivament per la Comissió 
territorial de Lleida el dia 25 de setembre de 1985, el corresponent edicte es va publicar al DOGC el dia 
6 de novembre 1985, amb posterioritat es va aprovar un text refós de les NNSS el dia 19 de gener de 
2006 el qual es va publicar al DOGC número 4595 de 17 de març de 2006. 

El contingut normatiu de les referides Normes ha quedat obsolet amb el pas del temps especialment pel 
que fa al sòl classificat com a no urbanitzable. 

Té especial importància per aquesta classe de sòl la recent aprovació del Decret Llei 16/2019, de 26 de 
novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

L’objecte del referit Decret Llei és la declaració d’interès públic que aquest tipus de instal·lacions tenen 
atès la situació d’emergència climàtica i amb coherència amb aquest fet es regula la implantació 
d’aquest tipus d’instal·lacions. 

1.3 CONTINGUT DEL DOCUMENT 

En el present document s’inclouen els treballs del document inicial estratègic, i s’estructura en els 
següents apartats: 

 Capítol 1. Introducció i objecte. Breu introducció i explicació de l’objecte del present document 

 Capítol 2. Presentació del Pla. Descriu els trets bàsics o paràmetres del present Pla. 

 Capítol 3. Determinació dels requeriments ambientalment significatius. Incorpora l’anàlisi de 
l’àmbit del pla, incloent la relació amb altres plans i programes. 

 Capítol 4. Principals efectes ambientals potencials. Descriu la sensibilitat ambiental de l’àmbit, 
des del punt de vista dels seus usos, els elements de límit i les servituds territorials. També fixa els 
criteris i objectius ambientals específics. Fa una valoració de l’àmbit en relació als usos pretesos, 



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE TALARN PER A L'ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SÒL NO URBANITZABLE I PER A 
LA REGULACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS GENERADORES D'ENERGIES RENOVABLES 

 

PAG. 9 DE 90 

i es defineixen els criteris ambientals per al seu desenvolupament derivats de la pròpia sensibilitat 
de l’àmbit. 

 Capítol 5 Alternatives. Es descriuen i s’avaluen. 

 Capítol 6. Proposta .Es descriu la proposta de planejament. 

 Capítol 7. Mesures. Es descriuen mesures correctores per garantir que el pla s’ajusta als criteris i 
objectius marcats. 

 Capítol 8. Tràmit i conclusions. 

1.4 PROCÉS D’AVALUACIÓ 

1.4.1 Històric del procés d’avaluació 

El tràmits de l’avaluació ambiental estratègica venen definits per l’article 17 de la Llei 21/2013. 

Article 17. Tràmits i terminis de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària consta dels tràmits següents: 

a) Sol·licitud d’inici. 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic. 

c) Elaboració de l’estudi ambiental estratègic. 

d) Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades. 

e) Anàlisi tècnica de l’expedient. 

f) Declaració ambiental estratègica. 

En el present apartat es fa una breu descripció de l’històric dels processos portats a terme fins a la data, 
i per tant en quin punt s’emmarca el present document. 

a) Sol·licitud d’inici 

El 23 de març de 2022, l’Ajuntament de Talarn va sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Lleida, el document d’abast sobre la Modificació de les Normes Subsidiàries de Talarn. 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic 

En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l'elaboració del document d'abast d'acord amb 
l'article 18 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va sol·licitar 
l'emissió de les consideracions estimades oportunes en relació amb el Pla esmentat a les administracions 
públiques i al públic interessat següent, del qual es destaca aquells que han contestat a aquesta 
sol·licitud: 

 

LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Administracions públiques afectades Resposta 

Agencia Catalana de l’Aigua X 

Departament d’Agricultura Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  

Departament de Cultura X 



 

 

 

LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Administracions públiques afectades Resposta 

Secció de Biodiversitat i Medi Natural  

Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu X 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre  

Departament d’Interior X 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  

Públic Interessat  

Geoparc Orígens X 

IPCENA  

EGRELL  

 

1.4.2 Document d’Abast 

1.4.2.1  Valoració del Document d’Abast i la seva consideració 

L’OTAA de Lleida, en data 17 de maig de 2022, va emetre el document d’abast (d’ara en endavant DA), 
en el marc de l’avaluació ambiental estratègica ordinària que es ve portant a terme. 

Aquesta estableix una sèrie de continguts que l’EAE haurà de considerar, completar o esmenar. 

Previ a la valoració, punt a punt del DA i la seva consideració cal fer però una reflexió global per tal 
d’acotar primer l’objecte de la MPOUM de Talarn. 

Aquest es limita a ordenar la implantació de instal·lacions fotovoltaiques en el SNU davant de les enormes 
pressions que, per la seva situació, ve patint aquest municipi. 

Alhora, i derivat també en part pels mateixos requeriments en el tràmit d’avanç, s’inclou també 
l’adequació al planejament territorial, que l’antiguitat de les normes no plantejava. També s’inclou 
altres determinacions de planificació sectorial, s’escala territorial, com són la XN2000 o el mateix Pla 
de Regadius de Catalunya. 

S’ha atès a tot allò sol·licitat en el DA (Document d’Abast) proporcionat a allò que es porta a terme, i 
concretament: 

 S’ha assegurat ka coherència de les NNSS amb el planejament territorial i altres plans sectorials, 
com la XN2000 

 S’han inclòs els àmbits ja transformats, i concretament la planta de Nerets 

 S’han inclòs les directrius en relació al risc d’incendi i risc d’inundabilitat 

 S’han adoptat mesures en relació a la contaminació acústica i luminica 

 S’han inclòs les directrius normatives en relació als sòls que tenen la naturalesa de forestals. 

 S’han delimitat els espais catalogats com a bens culturals, i aquells altres no catalogats, procedents 
del coneixement del Geoparc Origens. 

Totes les mesures s’han inclòs en el cos normatiu de la MNNSS, donant solidesa a les determinacions de 
l’avaluació ambiental. 

En tot cas, i dit això, en la següent taula es mostra una transcripció estructurada del Document d’Abast 
i la seva valoració, i com s’han considerat en l’avaluació ambiental: 
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RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST 

Origen Ordre Exposició 

 

Valoració Consideració 

OTAA 1 Cal resoldre la manca de correspondència entre les claus que figuren a la llegenda 
del plànol d’ordenació i el sistema d’espais oberts del Pla territorial parcial de l’Alt 
Pirineu i Aran. 

L’antiguitat de les NNSS no preveu la correspondència amb el PTPAPA, i aquesta és una 
oportunitat per portar-ho a terme. 

En tot cas, donat que no es preveu canviar, sinó ajustar la qualificació del sòl, i aquesta 
es va realitzar amb una lògica anterior, es proposa una concordància a través de filtres 
transversals, que superposen les categories dels espais oberts a la qualificació del sòl. 

Aquesta metodologia es ve aplicant en altres POUM, i permet la comprensió completa de 
cada una de les proteccions, que generen uns condicionants concreta s a aquells àmbits 
a que afecten, sense emmascarar altres proteccions o condicionants coincidents en 
l’espai. 

Es resol la correspondència amb la categorització dels espais oberts del 
PTPAPA. 

OTAA 2 La proposta hauria d’incorporar condicions d’integració ambiental i paisatgística de 
les noves línies d’evacuació de l’energia procedents d’instal·lacions de producció 
d’energia renovable, tenint en compte la relativa distància de la nova clau Fa2 a la 
xarxa de transport existent. En tot cas, caldrà prioritzar l’ús d’infraestructures 
soterrades. 

 S’ha incorporat en normativa les condicions de les línies d’evacuació. 
Concretament s’ha previst: 

 La xarxa d’evacuació serà soterrada en una longitud mínima de 5 km 
des del punt d’evacuació. A partir del punt on es faci la conversió 
aèria s’utilitzaran configuracions de suport adaptats per a la 
protecció de la fauna, i alhora es posaran salva ocells en tota la seva 
longitud. 

 Xarxa d’evacuació, que serà soterrada, traçarà preferentment per 
camins públics. Només es permetran variants fora de camins públics 
per l’interior de la mateixa finca que allotgi el camp fotovoltaic o 
quant el traçat en variant justifiqui un estalvi de recorregut en una 
relació de 1 a 10. 

OTAA 3 La proposta haurà de tenir en compte el risc d’incendi forestal, atenent a l’elevat 
nivell a què es troba sotmès el municipi. 

El DIE introdueix l’elevat risc d’incendi en el conjunt del municipi. No inclou però un 
estudi de l’històric d’incendis que el puguin haver afectat. 

S’inclou un estudi dels incendis ocorreguts en l’àmbit, així com en 
normativa la necessitat de tenir en consideració aquest aspecte, que fan 
referència tant a mesures estructurals en la implantació, i mesures 
correctores en la construcció. 

OTAA 4 La proposta s’haurà d’adaptar al Reial Decret 638/2016, de modificació del RDPH, 
pel que fa a la limitació d’usos en zona de flux preferent i en zona inundable (veure 
condicions específiques de l’Agència Catalana de l’Aigua). 

Les zones de flux preferent s’han exclòs de zones compatibles en relació als principals 
cursos d’aigua. 

S’inclou en la normativa, i concretament en relació als riscos, la 
necessitat de donar compliment al RDPH quedant excloses les 
instal·lacions de ZFP, i limitant les alteracions en zones inundables que 
comportin un increment de risc a tercers. 

OTAA 5 Cal que la Modificació adopti, en l’àmbit dels espais naturals protegits per la xarxa 
Natura 2000 una regulació que garanteixi la protecció dels ecosistemes naturals. En 
aquest sentit, com a mínim caldrà considerar els aspectes següents: 

 Mentre no s’aprovin els respectius plans especials de desenvolupament, la 
regulació dels espais de la xarxa Natura 2000 es regirà per la Llei 12/1985 
d’espais naturals, el Pla d’espais d’interès natural (Decret 328/1992), i les 
directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 aprovades per 
l’acord GOV/112/2006 i l’Instrument de Gestió de les Zones Especials de 
Conservació declarades a la regió mediterrània, aprovat per l’acord 
GOV/150/2014. 

 En els espais de la xarxa Natura 2000 també serà d’aplicació l’article 2.6 
de les normes d’ordenació territorial del Pla territorial de l’Alt Pirineu i 
Aran. 

S’ha inclòs el filtre territorial que correspon a la xarxa natura 2000. 

Els parcs fotovoltaics queden exclosos d’aquest àmbit, llevat dels previstos en la 
normativa sectorial. 

S’introdueix en la normativa del SNU incorporant les prescripcions de l’ OTAA 

S’incorpora en normativa 

En l’àmbit dels espais naturals protegits per la xarxa Natura 2000   caldrà 
considerar els aspectes següents: 

 Mentre no s’aprovin els respectius plans especials de 
desenvolupament, la regulació dels espais de la xarxa Natura 2000 es 
regirà per la Llei 12/1985 d’espais naturals, el Pla d’espais d’interès 
natural (Decret 328/1992), i les directrius per a la gestió dels espais 
de la xarxa Natura 2000 aprovades per l’acord GOV/112/2006 i 
l’Instrument de Gestió de les Zones Especials de Conservació 
declarades a la regió mediterrània, aprovat per l’acord 
GOV/150/2014. 

 En els espais de la xarxa Natura 2000 també serà d’aplicació l’article 
2.6 de les normes d’ordenació territorial del Pla territorial de l’Alt 
Pirineu i Aran. 

OTAA 6/7 Els espais inclosos en la categoria de sòl de protecció especial del Pla territorial 
parcial de l’Alt Pirineu i Aran es regularan mitjançant una qualificació coherent amb 
l’article 2.6 de les seves normes. 

Sens perjudici d’allò establert en el punt anterior, cal que la proposta concreti les 
delimitacions zonals i les proteccions necessàries per garantir la funció connectora 
dels corredors ecològics definits en el Pla territorial i en la cartografia de 
connectivitat ecològica de Catalunya. 

L’antiguitat de les NNSS no preveu la correspondència amb el PTPAPA, i aquesta és una 
oportunitat per portar-ho a terme. 

En tot cas, donat que no es preveu canviar, sinó ajustar la qualificació del sòl, i aquesta 
es va realitzar amb una lògica anterior, es proposa una concordància a través de filtres 
transversals, que superposen les categories dels espais oberts a la qualificació del sòl. 

Aquesta metodologia es ve aplicant en altres POUM, i permet la comprensió completa de 
cada una de les proteccions, que generen uns condicionants concreta s a aquells àmbits 
a que afecten, sense emmascarar altres proteccions o condicionants coincidents en 
l’espai. 

Es resol la correspondència amb la categorització dels espais oberts del 
PTPAPA. 

Aquests espais, llevat de les instal·lacions existents en el moment de 
redacció d’aquestes normes, queda exclosa la possibilitat de la seva 
transformació per a la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques a terra 
que no siguin d’autoconsum, i amb una potencia inferior a 100 KW. 

S’inclou en normativa la necessitat de coherència en els espais inclosos 
com a sòls de protecció, amb el següent redactat: 

Els espais inclosos en la categoria de sòl de protecció especial del Pla 
territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran s’atendrà a la regulació de  
l’article 2.6 de les seves normes. 



 

 

 

RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST 

Origen Ordre Exposició 

 

Valoració Consideració 

OTAA 8 Amb independència de la qualificació assignada, els espais que tenen caràcter 
forestal d’acord amb allò establert a la legislació forestal vigent, es regularan 
d’acord amb les seves determinacions pel que fa a les autoritzacions de tala i 
rompuda forestal i per tant s’hauran de condicionar a l’obtenció de les 
autoritzacions corresponents de l’administració forestal i a la tramitació d’avaluació 
ambiental que s’escaigui. 

S’incorpora aquesta prescripció, en relació a la protecció de les cobertes S’incorpora aquesta prescripció, en relació a la protecció de les cobertes 

OTAA 9 En la regulació proposada caldrà considerar, si es el cas, el reconeixement de les 
vies pecuàries i indicar la seva protecció, en coherència amb la Llei 3/1995, de vies 

S’ha analitzat l’existència de vies pecuàries classificades i el resultat ha estat negatiu. 

En tot cas, les mesures relatives a camins públics garanteixen les amplades suficients pels 
passos ramaders. 

S’inclou en normativa una menció específica a la Llei 3/1995, i a la 
necessitat de respectar les amplades de les vies classificades, o que es 
classifiquin en un futur.  

OTAA 10 Les normes han d’assegurar els objectius de qualitat acústica corresponents a les 
diferents zones de sensibilitat acústica. 

Talarn no te Mapa de capacitat acústica. 

En general, les instal·lacions fotovoltaiques no són activitats susceptibles de generar 
soroll, i sota aquest vector, no ha d’haver cap limitació per a la seva implantació en els 
espais oberts. 

Respecte a l’actualització general de les NNSS, s’estableixen directrius provisionals 
mentre no s’aprovi el Mapa de capacitat Ac´stica del municipi. 

Mentre no s’aprovi el mapa de capacitat acústica del municipi de Talarn 
s’estableix, en general, a tot el SNU una  Sensibilitat Acústica Alta, i 
concretament uns valors límits corresponent a A3 (Habitatges situats en 
el medi rural), llevat de: 

 Tot el límit amb les infraestructures de comunicació (C13, C1412b, 
Ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur, la carretera de Talarn, 
Carretera de Santa Engràcia) , que tindran una consideració de B1 

 Els espais oberts confrontants amb la central hidroelèctrica de 
Nerets, que tindrà una zonificació de B3 

 El sòl no urbanitzable que limita el sòl qualificat d’implantació de 
l’Acadèmia de Suboficials es considera, a efectes de zonificació 
acústica, un B2. 

OTAA 11 La proposta ha d’analitzar si escau la conveniència de regular el vector llum d’acord 
amb els objectius del Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa de 
Catalunya. 

S’incorpora aquesta normativa sobrevinguda a les NNSS, que avui no les pot contemplar La incorporació es fa en base a la regulació general del SNU, i dels filtres 
territorials i sectorials que li confereixen una especial consideració. 

S’ha definit un article específic en la normativa urbanística. 

Agència catalana de 
l’Aigua 

1a En cas d’actuacions en Sòl No Urbanitzable que impliquin consum d’aigua, caldrà 
adjuntar: 

Descripció de forma gràfica / escrita del sistema d’abastament d’aigua, grafiant el 
recorregut de les canonades des del punt de connexió/captació fins el punt de 
consum. 

Estudi de demanda d’aigua, i justificació de disponibilitat de recursos. 

L’actualització i MNNSS en relació les energies renovables no comporta un increment de 
consum d’aigua 

 

 1b En cas d’actuacions en Sòl No Urbanitzable que impliquin generació d’aigües 
residuals, caldrà adjuntar: 

Descripció de forma gràfica /escrita del sistema de gestió de les aigües residuals, 
assenyalant el recorregut de les canonades des del punt de generació fins al punt 
d’abocament/ connexió. 

L’actualització i MNNSS en relació les energies renovables no comporta increment de 
generació d’aigües residuals. 

 

Departament de Cultura 1 Segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, hi ha tres béns en sòl 
no urbanitzable al municipi de Talarn (Pont del Ferrocarril, Ermita del Calvari, 
Ermita de Sant Sebastià). L’Ermita del Calvari queda en part en sòl agrícola 
compatible amb energies renovables. Caldria assenyalar aquests béns en els plànols 
d’ordenació per tal que restin clarament identificats. 

 S’inclouen aquests bens en els plànols, i la delimitació com a zones 
incompatibles. 

 2 Segons l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya en el sòl 
no urbanitzable proposat com a agrícola compatible amb energies renovables es 
troba el jaciment arqueològic d’Els Casals, inclòs en l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (núm. inv.9151). Cal assenyalar els 
polígons dels jaciments arqueològics i/o paleontològics, tal com apareixen en 
l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, en els plànols 
d’ordenació. 

L’afectació d’aquests jaciments passa necessàriament per l’excavació i el control 
arqueològic de les obres, amb informe previ del Departament de Cultura. Aquestes 
intervencions s’han de dur a terme amb l’autorització del Departament de Cultura, 
segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i 
el Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic i així cal fer-ho constar en la normativa de la 
modificació. 

 S’inclou en la normativa la incompatibilitat amb la seva afecció. 
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RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST 

Origen Ordre Exposició 

 

Valoració Consideració 

Departament de Cultura 3 Qualsevol obra / actuació que es dugui a terme, fruit de la present modificació, i 
que tingui afectació sobre el patrimoni competència del Departament de Cultura, 
en els elements declarats BCIN, descatalogacions de BCIL i en la totalitat dels 
jaciments arqueològics i/o paleontològics inclosos en l’Inventari de Patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, haurà de ser informada prèviament pel 
Departament de Cultura per valorar la idoneïtat de cada proposta en concret. 

 S’inclou en la normativa 

Departament de Cultura 4 Si durant l’execució d’una obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, 
el promotor o la direcció facultativa de l’obra, han de paralitzar immediatament els 
treballs, han de prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i 
n’han de comunicar el descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores, al 
Departament de Cultura per valorar la troballa (article 52.1 de la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del Patrimoni Cultural Català). 

 S’inclou en la normativa 

Geoparc Origens 1 La Modificació hauria de tenir en compte l’informe realitzat per l’Associació 
Geoparc Conca de Tremp – Montsec amb el títol “Eines per a la gestió i ordenació 
del paisatge i de l’espai agrari a l’àmbit del Geoparc orígens”. 

El Geoparc és una institució privada que aporta en el present procés de modificació el 
seu coneixement. 

No es pot fer una recomanació genèrica a aquest coneixement, i per tant no es pot 
incorporar aquest aspecte en la normativa urbanística. 

 

Geoparc Origens 2 L’estudi inicial estratègic s’hauria de referir al geòtop GEO19032 per la nova 
terminologia LIGOR32- Red beds de Talars, i fer menció al LIGOR061 – Barranc de la 
Coma, que també afecta aquest municipi. 

 S’incorpora els canvis sol·licitats 

Geoparc Origens 3 Pel que fa al patrimoni cultural, recollir els elements el pou de gel i el forn de calç, 
que no es mencionen en la documentació aportada. 

El Departament de Cultura no recull aquests elemenst. 

En tot cas es grafien en els plànols d’ordenació i es prohibeix la seva afecció. 

S’incorpora en els plànols d’ordenació com a zones d’exclusió. 

Geoparc Origens 4 Es fan també recomanacions respecte al caràcter dels Geoparcs com a àrees 
protegides per instruments internacionals, incloure el mapa geològic del municipi 
1:50.000, i fer ús i presentar les dades i els mapes de riscos a escala 1:25.000, 
elaborats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Aquests plànols ja estan inclosos  
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1.4.2.2  Conclusions a la consideració del Document d’Abast. 

 



 

 

 

2.  PRESENTACIÓ DEL PLA 

2.1 ÀREA D’ESTUDI I SITUACIÓ ACTUAL 

Talarn és un municipi de la comarca del Pallars Jussà, a Lleida. El terme municipal té una superfície 
de 27,95 km2 i limita al sud i a l’oest amb Tremp, capital de la comarca, al nord amb el municipi de 
Salàs de Pallars, i a l’est amb Isona i Conca Dellà. La Vila de Talarn es situa al centre del terme 
municipal, que té una població de 489 habitants (Idescat 2021). 

Es tracta d’un municipi fonamentalment agrícola, on la gran majoria del territori es troba ocupat per 
camps de conreu. Destaca també la presència de la central hidroelèctrica de Talarn, en funcionament 
des del 1916, que acumula l’aigua procedent del riu Noguera Pallaresa embassada al pantà de Sant 
Antoni. 

2.2 JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DEL PLA 

La normativa vigent a Talarn és el Text refós de les normes subsidiàries de planejament del terme 
municipal de Talarn. Les normes urbanístiques del planejament vigent als seus articles que van del 
53 al 65 regulen el sòl classificat com a no urbanitzable per les Normes subsidiàries. 

Aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries (NNSS), té per objecte revisar el contingut 
normatiu que regula el sòl no urbanitzable, regular la implantació de instal·lacions d’energies 
renovables en el municipi de Talarn i concretar en quins àmbits es poden implantar. 

Amb aquesta finalitat, la modificació de les NNSS vigent haurà analitza detalladament tot el sòl 
classificat com a no urbanitzable del terme municipal, anàlisi que té en compte les classes de sòl que 
conformen el seu territori, el qual abasta una superfície de 27,88 km2. 

Aquest anàlisi valora qüestions com el valor agròlogic del sòl, la seva morfologia, la coberta natural 
existent, el domini públic hidràulic, els assentaments de tot tipus que avui hi trobem, valors de 
caràcter cultural (presència de BCIN’s i BCIL’s) així com qüestions relacionades amb els valors 
paisatgístics i ambientals i qualsevol altre que en el moment de la seva redacció i posterior tramitació 
es consideri important. 

La proposta resultant d’aquests treballs és una nova qualificació del sòl no urbanitzable així com una 
modificació de la normativa que avui li és d’aplicació. 
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3.  DETERMINACIONS DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS 

3.1 DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL MEDI 

3.1.1 Característiques generals de l’àmbit 

CONTEXT TERRITORIAL 

L’àmbit es situa al centre de la Conca de Tremp, es troba envoltat de nombroses serralades i 
s’estructura en tres sectors a l’entorn del riu Noguera Pallaresa. A la zona més septentrional s’ubica 
la Conca de Dalt, que, centrada en la Pobla de Segur, comprèn la vall baixa del Flamisell i la de la 
Noguera Pallaresa aigües amunt de la serra de Sant Corneli. Aquests rius comuniquen la Conca amb 
les unitats veïnes situades al nord a través dels estrets d’Erinyà i de Collegats. Per altra banda, la 
Conca de Baix, centrada a Tremp, és distingida en Conca de Deçà en el marge dret del riu i Conca de 
Dellà al marge esquerre. A la Conca de Dellà se sol arribar des de migdia pel coll de Comiols (1.102 
m), obert entre l’extrem oriental de la serra de Montsec i la serra, de construcció pinyolenca, de 
Comiols (1.356 m). La de Deçà es prolonga al sud de Montllobar fins a la mateixa Noguera Ribagorçana 
aigües amunt de l’estret de Mont-rebei, ja fora d’aquesta unitat de paisatge. 

 

 
Vista de la Conca de Tremp amb Talarn i Tremp al centre de la imatge i el Montsec al fons. Font: G. Erill 
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GEOMORFOLOGIA 

Quant a la geomorfologia de l’àmbit de la conca de Tremp situada al sud de la Zona Axial dels 
Pirineus, es troba al Prepirineu, on s’identifiquen unes estructures tectòniques conegudes com 
“mantells superiors sudpirenaics”, els quals estan formats bàsicament per roques del Mesozoic i del 
Paleogen, més joves que les de la Zona Axial. Aquestes estructures tectòniques, consisteixen en tres 
mantells de corriment principals que van de nord a sud; es denominen Bóixols, Montsec i Serres 
Marginals, i tenen associades unes serres amb una orientació d’est a oest, paral·leles a la direcció de 
la serralada. Simultàniament a l’emplaçament d’aquestes làmines encavalcants, es van originar 
conques intramuntanyoses (Conca de Tremp, Àger, Oliana) on es registren els sediments, estructures 
i paleoambients previs, contemporanis i posteriors als diversos episodis tectònics. Els sistemes 
al·luvials comencen a instal·lar-se al llarg del front de la serralada al Oligocè. Al mateix temps que 
s’aixequen els Pirineus s’erosionen els relleus generats i, simultàniament, es produeix la sedimentació 
de conglomerats formant importants relleus adossats als mantells de corriment de les serralades. La 
seva distribució i característiques van estar condicionades per l’evolució tectònica, permetent 
establir els contextos sedimentari i tectònic regionals. 

El Quaternari es caracteritza per una gran inestabilitat climàtica que va condicionar la dinàmica i els 
processos de formació del relleu. Les glaceres van modelar la topografia dels sectors més elevats de 
la serralada i es va produir l’encaixament generalitzat de la xarxa de drenatge, (la Noguera Pallaresa, 
la Noguera Ribagorçana i el Flamisell), generant espectaculars congostos que travessen les serres i les 
conques (Congost de Monrebei, Terradets, Collegats). Als Pirineus, la major part dels sediments 
quaternaris són d’origen glacial, dipòsits torrencials, al·luvials i de vessant. També cal destacar les 
acumulacions de travertins, molt importants en la Conca de Tremp. 

 

 
Imatge dels estrats visibles. Font: Geoparc del Pallars Jussà. 
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GEOLOGIA I EDAFOLOGIA 

Quant a la geologia, al terme municipal de Talarn es troben diverses formacions geológiques entre 
les quals destaquen: 

 Gresos, conglomerats i lutites (KMgg). Maastrichtià. 

 Calcàries micrítiques, calcarenites i lutites (KMcp). Maastrichtià. 

 Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites (Qt2). Plistocè terminal-Holocè basal. 

 Dipòsits de ventall al·luvial. Blocs, graves, lutites, sorres, argiles i llims (Qv2-4-5). Plistocè. 

Tot el muncipi de Talarn està en el Geoparc Origen, patrimoni mundial de la UNESCO. 

Alhora hi ha un Geotop, concretament el GEO19032 – Red beds de Talarn, situades al nord del nucli, 

 

 

GEO19032 – Red beds de Talarn 
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CLIMATOLOGIA 

Pel que fa al clima, la Conca de Tremp és una depressió caracteritzada per la seva continentalitat 
climàtica. Les temperatures mitjanes anuals experimenten un gradient altitudinal que fa que 
disminueixin des del centre de la unitat (vall de la Noguera Pallaresa) cap a les zones elevades de la 
perifèria, en un rang de temperatures mitjanes anuals que va des dels 12-13ºC fins als 7-8ºC de la 
zona més elevada, corresponent a la serra de l’Estall, al nord de la conca. El gradient de precipitacions 
segueix una distribució semblant que va des dels 600- 650 mm anuals a l’àrea de Tremp fins als 800-
850 mm de les elevacions de la zona nord. Aquest clima és característic dels tipus submediterranis 
continentals amb importants inversions tèrmiques en època hivernal que fan persistents les boires 
radiatives en períodes anticiclònics. També cal apuntar la gran irregularitat de les pluges estivals amb 
períodes llargs eixuts que s’accentuen amb la baixa humitat de l’aire donada la distància al mar i el 
gran nombre de serres que delimiten la unitat per tots els punts cardinals. 

SOCIOECONOMIA 

Talarn és un municipi petit que va tenir la seva major població l’any 1930, amb 807 habitants, des de 
llavors la població ha anat minvant fins als actuals 489 habitants (Idescat 2021). 

L’economia del municipi s’ha basat des de temps antics en l’agricultura fins al 1916, quan va entrar 
en funcionament la central hidroelèctrica de Talarn. Les aigües que es recullen al pantà de Sant 
Antoni reguen bona part de les terres de conreu de la zona, on es conrea principalment cereals (blat, 
ordi), hortalisses, farratge (alfals), gira-sol, ametller, vinya i oliveres. Pel que fa a la ramaderia, hi 
ha cria intensiva d’aviram i bestiar porcí i oví en modernes granges. Té un paper destacat la 
Cooperativa del Camp de Talarn. 

L’única empresa amb característiques industrials al municipi de Talarn és la central hidroelèctrica de 
Talarn de la companyia FECSA, situada a l’esquerra del riu.  

Pel que fa als serveis educatius, a més de l’ensenyament primari, cal destacar el Centre de 
Capacitació Agrària del Pallars i el Centre d’Informació Integrada i de Telecomunicacions Avançada 
(CITA). 

Cal destacar també la presència d’una acadèmia militar al municipi, que ha provocat variacions 
poblacionals lligades amb l’empadronament de població a l’acadèmia. 

FORMES D’OCUPACIÓ I CONSUM DEL SÒL 

Evolució de l’espai 

Talarn ha mantingut, generalment, la vocació agrícola del municipi, així com el parcel·lari agrari. Els 
majors canvis que s’observen en el territori és el creixement de les poblacions, especialment de la 
ciutat de Tremp, i la construcció de l’acadèmia militar al nord del terme municipal. 
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Cobertes del sòl 

Talarn presenta una gran varietat de cobertes del sòl, entre les quals destaquen, per la seva amplitud, 
els conreus herbacis i els matollars, ocupant un 35,68% i un 22,50% dels sòls respectivament. El 
municipi també té una presència important de boscos de diversos tipus, i en especial de coníferes 
(13,68%). Finalment cal destacar que una mica més del 6% de la superfície del municipi esta ocupada 
per la coberta aigües continentals, que es correspon a l’embassament de Sant Antoni. 

 

COBERTES DEL SÒL AL TERME MUNICIPAL DE TALARN 

Tipus Superfície (ha) Percentatge 

Plantacions de ribera 0,89 0,03 

Zones industrials 5,95 0,21 

Vinyes 7,56 0,27 

Zones verdes 7,86 0,28 

Zona en obres 11,70 0,41 

Roquissars i tarteres 15,56 0,55 

Vials i aparcaments 17,65 0,62 

Zones urbanes 30,70 1,09 

Prats i herbassars 48,19 1,71 

Zones nues 61,59 2,18 

Boscos d’esclerofil·les 73,98 2,62 

Vegetació de ribera 93,41 3,31 

Conreus arboris 105,51 3,70 

Boscos caducifolis 134,36 4,76 

Aigües continentals 181,13 6,41 

Boscos de coníferes 386,32 13,68 

Matollar 635,56 22,50 

Conreus herbacis 1007,76 35,68 

TOTAL 2.824,68 100,00 
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Estructura urbana, edificacions i instal·lacions existents 

El nucli urbà de Talarn té una superfície d’unes 13 hectàrees aproximadament. Com a element a 
destacar en aquest municipi es troba una acadèmia militar amb diverses edificacions situada al nord-
oest de la vila de Talarn, i que ocupa una superfície d’unes 40 ha. 

A banda d’aquests dos enclavaments clau, al municipi es troben diverses edificacions en sol no 
urbanitzable, molt sovint masies o edificacions relacionades amb l’activitat agrícola i ramadera. 
També es troba el Càmping Gaset a la vora de l’embassament de Sant Antoni. Finalment es destaquen 
les instal·lacions de la central hidroelèctrica de Talarn, i una planta solar fotovoltaica a la vora de la 
central, d’unes 7 ha de superfície.. 

Pel que fa a les infraestructures de serveis, el municipi és travessat de nord a sud per una línia 
elèctrica de mitja tensió (110 kV). 

 

 

La Vila de Talarn en una cornisa. 

Principals infraestructures de mobilitat 

Al terme municipal de Talarn destaquen principalment dues infraestructures de mobilitat: la C-13 i 
els Ferrocarrils. 

 La carretera C-13 (Eix del Pallàrs) és una carretera de la Xarxa de Carreteres del Pirineu integrada 
a la Xarxa Bàsica Primària de Catalunya que uneix el Segrià amb el Pallars Sobirà, travessant les 
comarques del Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Aquesta carretera travessa 
el municipi de nord a sud de forma paral·lela al riu, és la principal via d’accés a la vila de Talarn, 
i la comunica amb el nucli urbà de Tremp. 

 La via de ferrocarrils, que travessa el municipi de Talarn de sud a nord, comunica Lleida amb la 
Pobla de Segur, ruta popularment coneguda com a “Tren dels Llacs”. Es tracta d’una atracció 
turística que realitza un recorregut al llarg del curs fluvial de la Noguera Pallaresa visitant els 
llacs i els pobles pels que passa. Aquest tren té aturada al nucli urbà de Tremp, però no a la vila 
de Talarn. 



 

 

 

ÀREES DE RISC 

En aquest apartat s’analitzen els riscos potencials del terme municipal de Talarn.  

 Pel que fa al risc d’inundacions, tot i la presència del riu Noguera Pallaresa, no hi ha risc 
d’inundació associat a aquest riu, ja que la presa de l’embassament de Sant Antoni regula els 
cabals d’aigua. 

 Pel que fa als incendis forestals, Talarn tot i ser un municipi amb unes cobertes generalment 
agrícoles, presenta un perill alt d’incendis forestals a les zones boscoses. 

 Respecte del risc sísmic, el municipi de Talarn es troba en una zona sísmica de grau VII – VIII, 
superant el llindar d’intensitat, i per tant el municipi té l’obligació d’elaborar un Pla d’Actuació 
Municipal per risc sísmic. 

 Finalment cal tenir en compte els riscos associats al canvi climàtic, que poden suposar l’augment 
d’alguns riscos naturals com les inundacions per forts temporals, o els incendis forestals pels llargs 
períodes de sequeres i les altes temperatures. En aquest context cal tenir en compte especialment 
els riscos associats a l’agricultura com poden ser l’increment de les necessitats de reg en el sector 
agrari, canvis en els cultius i canvis en la productivitat agrícola. 

3.1.2 Cicle de l’aigua 

Quant a la hidrologia, l’àmbit del planejament es situa dintre de la conca del Noguera Pallaresa. La 
Noguera creua de nord a sud, la conca de Tremp després de rebre el Flamisell, principal afluent en 
aquest tram, a la Pobla de Segur. Tanmateix les grans obres hidràuliques efectuades al llarg del segle 
XX han transformat totalment les riberes d’aquest riu en especial aigües amunt del congost de 
Terradets i l’estret de Susterris amb els respectius pantans de Cellers i Sant Antoni. Entremig, el canal 
de Gavet, d’ús fonamentalment hidroelèctric, ha permès la irrigació de bona part de les terrasses 
fluvials del marge esquerre. 

 

 
Pantà de Sant Antoni. 
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3.1.3 Ambient atmosfèric 

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Pel que fa a la qualitat de l’aire, Talarn es troba en la Zona de Qualitat de l’Aire del Prepirineu (ZQA 
13). Segons l’informe de la Qualitat de l’Aire a Catalunya del 2020, la ZQA 13 va superar el VOPS 
(valor objectiu de protecció de la salut humana) per a l’ozó troposfèric (O3). Pel que fa als altres 
elements mesurats (partícules en suspensió, monòxid de carboni, diòxid de sofre, etc.) a la ZQA 13 
no es van superar els valors objectius en cap cas. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

El mapa de soroll és una eina que representa gràficament sobre el plànol de la ciutat els nivells 
acústics del municipi. Emmarcat dins el Mapa Estratègic de Soroll permet l’avaluació global i la gestió 
del soroll de la ciutat, que la Unió Europea pren com a base per tal d’unificar els criteris sobre 
contaminació acústica. 

El Decret 176/2009 estableix uns valors límit d’immissió per a les infraestructures i activitats en funció 
de la zonificació acústica del territori i dels usos del sòl. En les zones urbanitzades existents i per a 
determinats usos de sòl estableix els denominats valors d’atenció, més permissius. 

 

VALORS LÍMIT DELS USOS DEL SÒL 

Sensibilitat  Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Alta (A) (A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

 (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural 

50 50 40 

 (A3) Habitatges situats al medi rural 52 52 42 

 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 55 55 45 

Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

60 60 50 

 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a 
(C1) 

60 60 50 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades 
per sòl d’ús industrial. 

60 60 50 

Baixa (C) (C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 

 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 65 65 55 

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 

Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), 
(C1) i (C2), anteriors a l’entrada en vigor del Decret 176/2009, el valor límit d’immissió s’incrementa 

en 5 dB(A). 

 

El municipi de Talarn no té cap mapa de capacitat acústica aprovat, però si que té delimitada una 
zona de sensibilitat acústica B1 als voltants de la central hidroelèctrica. 



 

 

 

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

El Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn concreta les característiques de les zones en funció de la seva protecció a la contaminació 
lluminosa. El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció seran les E4: 

 Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les 
àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees  
coincidents amb la xarxa Natura 2000. 

 Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea 
de protecció especial o d’una àrea de la xarxa Natura 2000. 

 Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o 
urbanitzable. 

 Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o de 
serveis i també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual 
haurà de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que 
n’haurà de fer l’aprovació. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1. 

Segons el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, a tot el terme municipal 
de Talarn s’estableix una zonificació E2 de protecció alta, excepte a les zones urbanitzades de la vila 
de Talarn i a l’àmbit de la central hidroelèctrica, on s’estableix una zonificació E3 de protecció 
moderada. 

EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

El clima ha estat sempre en canvi de manera natural. L’activitat dels homes, amb l’increment de 
capacitat productiva, associada a les transformacions dels usos del sòl i la despesa energètica, està 
comportant una nova tipologia de canvi en el clima. 

Tal com s’està evidenciant, els efectes d’aquest canvi alteren la composició dels sistemes naturals i 
la seva capacitat de recuperació, com també el desenvolupament econòmic, i social i la salut i 
benestar de les persones. 

Els gasos amb efecte d’hivernacle són components gasosos de l'atmosfera, tant naturals com d'origen 
antropogènic, que absorbeixen i remeten radiació infraroja. 

Els gasos atmosfèrics que contribueixen a l'efecte d'hivernacle són: 

 Diòxid de carboni (CO2), 

 Metà (CH4), 

 Òxid nitrós (N2O), 

 Vapor d'aigua, 

 Ozó, 

 els halocarbons: els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre 
(SF6) i el trifluorur de nitrògen (NF3) 

Els quatre primers es troben de forma natural a la composició de l'atmosfera, però s’incrementa la 
seva emissió per la intensificació dels processos productius: 

 L'activitat industrial, en cremar combustibles fòssils, desprèn grans quantitats de diòxid de 
carboni i òxid de nitrogen.  

 El metà es genera com a resultat de l'activitat agrícola i ramadera.  
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 Els halocarbons són d'origen antropogènic i es van començar a fabricar a partir dels anys quaranta. 

Les evidències dl canvi climàtic es mostren en diversos aspectes. Segon l’OCCC, es poden expressar: 

 Increment de la temperatura mitjana anual de l’aire 

 Canvis en la precipitació 

 Canvis en els extrems climàtics 

 Increment de la temperatura de l’aigua i del nivell del mar 

 Canvis en les glaceres i en la neu del Pirineu. 

En el municipi de Talarn, les emissions generades són les derivades principalment de la mobilitat i de 
l’activitat agrícola i ramadera. 

3.1.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 

ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

A Talarn es troben alguns espais naturals protegits (PEIN i XN2000) relativament propers per l’efecte 
de corredor natural que pot suposar la Noguera Pallaresa i els camps de conreu i boscos pròxims a la 
zona, així com altres espais naturals del municipi: 

 El Parc Natural del Montsec. L'espai natural de la Serra del Montsec és la unitat prepirinenca 
central, i en especial de les serres exteriors, que presenta una major diversitat i representativitat 
dels paisatges d'aquest territori. Els elements dels seus sistemes naturals -geològics, flora, fauna, 
en determinen un conjunt de notable interès i de gran singularitat dins de Catalunya. 

 La serra del Montsec presenta la particularitat de constituir una barrera natural entre la Conca 
de Tremp i les serres interiors del Prepirineu central, i els primers contraforts que s'obren a la 
Depressió central. En realitat, constitueix un espai de transició entre el caràcter pirinenc i 
prepirinenc al nord, i el mediterrani continental al sud. El seu relleu, format per un potent massís 
de materials calcaris que alternen amb materials margoargilosos, constitueix un dels més 
importants contraforts del Pirineu. Els seus vessants presenten una notable dissimetria, amb els 
vessants meridionals abruptes, tallats per forts rocams i cingleres, i els vessants septentrionals 
molt més suaus. Malgrat que el congost de Terradets, pel qual travessa la Noguera Pallaresa, 
divideix la serra en dues subunitats: el Montsec de Rúbies a llevant, i el Montsec d'Ares a ponent, 
cal considerar aquesta serra com una sola unitat morfoestructural. 

 Dins el PEIN i Xarxa Natura 2000 també hi ha l’espai de la Vall alta de Serradell-Terreta-Sant 
Gervàs,. Aquest és un espai natural d’un remarcable interès paisatgístic i geomorfològic; les 
formes d’erosió dels materials geològics i el grans desnivells li confereixen singularitat i un alt 
valor. Les masses forestals aïllades de la serra i la inaccessibilitat dels fondals més interiors de la 
vall han permès el manteniment d’un medi relativament fràgil, on destaquen les poblacions de 
rapinyaires i la fauna cavernícola. 

Cal destacar també que el municipi de Talarn es troba inclòs dins del Geoparc Mundial de la UNESCO 
Orígens format el 17 d’abril del 2018, amb una superfície de 2.040 km2, que inclou uns altres 18 
municipis de la zona. Tot i que el Geoparc no és en sí una figura de protecció, s’hi troben diversos 
elements del patrimoni geològic, paleontològic, miner, natural i cultural que estan protegits per les 
figures legals corresponents en cada cas. 
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HÀBITATS D’INTERÉS COMUNITARI 

Els Hàbitats d’Interès Comunitari que es troben al terme municipal de Talarn han estat recollits a 
través del Sistema d’Informació Ambiental (SIA) del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya. Únicament es detecta un hàbitat prioritari inclòs al municipi de Talarn. Entre els 
hàbitats trobats destaquen: 

 Codi 9530. Pinedes submediterrànies de pinassa. Prioritari. 

 Codi 3250. Vegetació de les lleres pedregoses dels rius mediterranis (Glaucion flavi). No prioritari. 

 Codi 9240. Rouredes ibèriques de roure valencià. No prioritari 

 Codi 9340. Alzinars i carrascars. No prioritari.  

 Codi 9540. Pinedes mediterrànies. No prioritari. 

 Codi 8210. Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola. No prioritari. 

 Codi 1520. Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophietalia). No prioritari. 

CONNECTIVITAT ECOLÓGICA 

Per a poder conservar la biodiversitat d’una zona, cal mantenir els hàbitats i la integritat física 
d’aquest àmbit en un estat òptim per a que les espècies animals i vegetals puguin continuar 
desenvolupant-se, però també és d’una gran importància garantir la connectivitat amb espais naturals 
propers per a permetre el pas d’animals i plantes, i que així es puguin relacionar genèticament i 
assegurar la seva supervivència. 

A Talarn l’element de major valor per a la connectivitat és el riu de la Noguera Pallaresa i els elements 
associats com el bosc de ribera i els conreus de les planes fluvials, que en conjunt proporcionen els 
hàbitats per a l’establiment i el pas de la fauna al llarg del recorregut del riu. 

També destaca un connector terrestre complementari, la Serra de Carreu – Sant Conreli / Serra del 
Montsec, a l’est del terme municipal, que inclou la Serra de Nerets, i es troba també lligat per l’oest 
amb el connector fluvial de la Noguera Pallaresa. 
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VEGETACIÓ 

L’àrea es situa en el domini de la vegetació submediterrània representada per les rouredes i pinedes 
submediterrànies, tot i que l’element mediterrani septentrional, representat pel domini dels carrascars, 
hi té un paper no gens despreciable. A banda d’això, hi ha indrets on s’establirien comunitats 
permanents, com són els rocams i parets de les muntanyes calcàries on hi creixen comunitats 
casmofítiques i comofítiques calcícoles, i els rius, domini dels boscos de ribera.  

La pressió humana a la comarca del Pallars Jussà, tot i que intensa, ha estat molt moderada en 
comparació amb la franja litoral mediterrània. Les planes s’han dedicat tradicionalment a 
l’agricultura, mentre que les muntanyes han estat destinades a la pastura de bestiar i a l’extracció 
de productes del bosc (fusta, llenya, etc.). No obstant això, el despoblament rural i l’abandonament 
de les activitats tradicionals que s’han donat en els últims decennis, molt accentuats en les comarques 
de muntanya com és el cas del Pallars, han afavorit una recuperació generalitzada dels ecosistemes 
naturals. Cal dir, però, que això és especialment cert en les àrees muntanyoses que circumden la 
Conca de Tremp, on el bosc i les comunitats arbustives s’han ensenyorit del paisatge. A les zones 
planes, i sobretot aquelles properes a l’eix de la Noguera Pallaresa i a la capital, Tremp, encara avui 
dia domina la superfície conreada sobre qualsevol altre ús del sòl. Finalment, cal assenyalar que en 
els darrers anys, les àrees urbanitzades a la plana han augmentat lleugerament la seva superfície, i 
durant el segle passat es van construir dos embassaments de grans dimensions (Cellers i Sant Antoni). 

La vegetació originària del fons de la Conca, constituïda per rouredes de roure valencià (Violo 
willkommii-Quercetum fagineae) ha desaparegut completament de gran part del pla. Únicament en 
queden mostres residuals resseguint el Barranc de les Plantes i el Canal de Gavet. Cal destacar la 
presencia residual de Viola willkommii, un endemisme del nord-est ibèric propi de les rouredes de 
roure valencià. Als marges d’alguns camps també hi queden alguns roures valencians (Quercus 
faginea) de dimensions considerables i que són testimoni dels boscos pretèrits.  

Els conreus són l’hàbitat dominant, encara avui en dia, de gran part de les zones planes de la Conca 
de Tremp. Gran part del conreu és extensiu herbaci de secà, bàsicament ordi i blat. Tot i això, les 
zones properes a la Noguera Pallaresa estan dedicades a la producció de farratges i gra de regadiu, 
sobretot alfals i blat de moro. Els conreus arboris (oliveres i ametllers) han reduït la seva superfície i 
en l’actualitat no són gaire importants. Les comunitats vegetals associades corresponen a les 
comunitats arvenses i segetals de secà i de regadiu (Secalietalia i Solano-Polygonetalia). 

La vegetació ruderal, tot i no ser tant abundant, es troba estesa pels nuclis habitats i per les vores 
de l’extensa xarxa de camins. Les comunitats vegetals associades s’agrupen dins l’ordre 
Chenopodietalia. Tot i la banalitat de la majoria d’espècies, apareix algun tàxon rar com Lamium 
purpureum. 

FAUNA 

Quant a la fauna, tot i que a les serres que envolten la Conca es troben espècies exigents en quant a les 
característiques de l’hàbitat (com el gat fer Felis silvestris o l’isard Rupycapra pyrenaica), a l’àmbit 
d’estudi hi viuen els mamífers més habituals a les àrees rurals, com la guilla (Vulpes vulpes), la mostela 
(Mustela nivalis) o l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus), a banda d’espècies clarament antropòfiles com el 
gat domèstic (Felis domesticus) o el ratolí domèstic (Mus musculus). 

L’element avifaunístic compost per espècies d’hàbits agrícoles és el més important en l’àrea on es 
centra l’estudi. Les espècies típiques d’aquest ambient són la perdiu roja (Alectoris rufa), 
l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), el colltort (Jynx torquilla), la tórtora vulgar (Streptopelia 
turtur), la cogullada vulgar (Galerida cristata), la cogullada fosca (Galerida theklae), el bitxac comú 
(Saxicola torquatus), la puput (Upupa epops), etc. Els petits boscos que hi ha a les zones més baixes 
de l’àmbit afavoreixen la presència d’espècies forestals. 



 

 

 

Aquest mosaic agrícola i forestal afavoreix la presència de nombrosos rapinyaires, ja que molts d’ells 
cacen als conreus però crien als arbres o als cingles. Es poden citar l’aligot (Buteo buteo), els milans 
negre i reial (Milvus migrans i M. milvus), l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), l’àguila marcenca 
(Circaetus gallicus), el xoriguer comú (Falco tinnunculus) o el falcó mostatxut (Falco subbuteo). 

A les zones urbanes s’hi estableixen les espècies habituals, mentre que la proximitat de la Noguera 
Pallaresa afavoreix la presència d’algunes espècies lligades al medi aquàtic com la cuereta torrentera 
(Motacilla cinerea) o el blauet (Alcedo atthis). 

Les característiques vegetals del territori estudiat afavoreixen la presència de força rèptils, tot i que a 
les zones agrícoles hi manquen algunes espècies amb requeriments d’una coberta vegetal més densa. Es 
poden citar la sargantana de paret (Podarcis hispanica), el lludrió llistat (Chalcides striatus), la serp 
blanca (Rhinechis scalaris) o la serp verda (Malpolon monspessulanus). 

A la Noguera Pallaresa són diverses les espècies de peixos autòctons que hi viuen, com el barb comú 
(Barbus graellsii), la madrilla (Chondrostoma miegii), el llop de riu (Noemachelius barbatulus), a banda 
d’algun peix introduït com la carpa (Cyprinius carpio). 

Els invertebrats en conjunt, pel fet de ser un dels grups menys estudiats, no compten amb un estudi 
mínim de les espècies presents a la zona. No obstant això, a les pinedes s’hi ha pogut detectar el 
lepidòpter Graellsia isabelae. 

En conjunt, pot dir-se que s'hi mantenen, en un terreny de mosaic agro-forestal, unes comunitats 
faunístiques d'un cert interès, en consonància amb les característiques del medi existent. 

3.1.5 Paisatge i patrimoni cultural 

PAISATGE 

Catàleg del paisatge 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, crea el 
Catàleg de Paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el 
planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials. 

L’article 10 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya defineix els catàlegs 
de paisatge de Catalunya com “els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la 
tipologia dels paisatges de Catalunya, n’identifiquen els valors i l’estat de conservació i proposen els 
objectius de qualitat que han de complir”. 

Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com unes eines útils per ordenar i gestionar el 
paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per aquest motiu que el seu abast 
territorial es correspon amb el de cadascun dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials: 

L’àmbit del municipi de Talarn actualment es troba inclòs en el Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i 
Aran. El Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, elaborat per l'Observatori del Paisatge, va ser 
aprovat definitivament el 3 d'abril de 2013 (Edicte de 9 d'abril de 2013, sobre una resolució del 
conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i 
Aran). 

La unitat de paisatge on es troba Talarn és la Conca de Tremp. 

En el marc general del Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals, que es tracta del Catàleg 
vigent, s’estableixen els objectius de qualitat paisatgística, que posteriorment es concreten en cada 
una de les unitats paisatgístiques i les seves cartes del paisatge corresponents.  
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En allò que fa referència al present projecte, s’exposen els objectius, criteris i accions, en la següent 
taula: 

 

OQP Descripció objectiu de qualitat paisatgística Criteris  i Accions 

1 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les 
panoràmiques més rellevants i permetin descobrir i 
interactuar amb la diversitat i els matisos dels 
paisatges de la Conca de Tremp. 

Integrar paisatgísticament les granges de porcí existents. 
Afavorir la implantació d’energies renovables a l’espai agrari 
mantenint l’escala dels paisatges de la Conca de Tremp. 

Revaloritzar el petit patrimoni directament associat als cursos 
fluvials (moles, canals, rentadors, centrals, ponts etc.) pel seu 
valor històric i cultural. 

3 Un paisatge agrícola amb presència protagonista de 
la trilogia mediterrània de muntanya, conservat i 
revaloritzat, per damunt de sectors agrícoles i 
ramaders encarats a la producció intensiva, cada 
cop més deslligats de l’entorn que els acull i més 
febles davant les conjuntures econòmiques. 

Potenciar els conreus i la ramaderia que han construït el 
paisatge de la conca a través de les marques de qualitat i 
identificació territorial, fent possible que les explotacions no 
depenguin només de les produccions integrades de porcí o de 
la cerealicultura i conservant la riquesa de patrons dels 
paisatges agraris, com el de la vall de Serradell o del riu 
Carreu. Potenciar la recuperació de conreus pràcticament 
extingits com el de la vinya, creant l’única marca vitivinícola 
del Pirineu català, o de varietats autòctones d’arbres fruiters. 

 

En una escala de major detall es pot fer una caracterització més precisa, on s'hi diferencien les 
següents unitats paisatgístiques interrelacionades entre si: 

 Noguera Pallaresa 

Els cursos fluvials són un element clau del paisatge de la Conca de Tremp que cal conservar. Al 
mateix temps, defineixen per si mateixos un paisatge propi, el de ribera, amb hàbitats, 
dinàmiques i característiques pròpies. 

 Zones de cultiu agrícoles. Caracteritzats per la presència del cultiu cerealístic, d’olivera i vinya. 

 La central hidroelèctrica i l’imponent salt d’aigua que es crea al marge esquerre de la presa de 
Sant Antoni, són elements d’interès en el paisatge local. 

 

 

Pantà de Sant Antoni i Central Hidroelèctrica de Nerets 



 

 

 

PATRIMONI CULTURAL 

S’ha realitzat un inventari i localització dels béns culturals presents a l’àmbit d’estudi, a través dels 
següents fons documentals: 

 Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de 
Catalunya (Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) dels jaciments arqueològics que es 
localitzen en l’àmbit d’estudi  

 Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya (Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) de tots aquells elements i construccions 
catalogades que es localitzen a l’àmbit d’estudi. 

La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecció dels bens integrants del 
Patrimoni Cultural Català. Destaca la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni català, 
desplegada pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic 
i paleontològic. 

La figura més destacada és el Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Són els bens més rellevant del 
patrimoni cultural català. Es classifiquen en: 

 Monument històric, conjunt històric jardí històric, lloc històric, zona d’interès etnològic, zona 
arqueològica, zona paleontològica. 

Estan declarats BCIN els castells de Catalunya (disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català). La incoació de l’expedient de declaració d’un BCIN comporta l’aplicació 
immediata i provisional del règim de protecció establert per als BCIN ja declarats (article 9.2 de la 
Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català). 

Bé Catalogat (BC) - Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), són aquells bens del patrimoni cultural català 
que malgrat la seva significació i importància no compleixen les condicions pròpies dels BCIN. 

 La catalogació dels bens immobles s’efectua mitjançant la seva declaració com a BCIL. 

 Tota catalogació de bens immobles ha de contenir els jaciments del terme municipal que hagin 
estat declarats espai de protecció arqueològica (article 15.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni 
Cultural Català.).  

Sota aquesta denominació es consideren aquells llocs no declarats d’interès nacional on, per 
evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de 
restes arqueològics o paleontològics (article 49.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català). 

 Segons la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català els bens 
radiats a Catalunya que hagin estat declarats d’interès cultural (BIC) o hagin estat inclosos a 
l’Inventari General de Bens Mobles d’acord amb la Llei de l’estat 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, passen a tenir respectivament la consideració de BCIN o de BC.  

Els bens immobles que en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 9/93 estiguin inclosos en 
catàlegs de patrimoni cultural incorporats a plans urbanístics passen a tenir, excepte si són BCIN, 
la consideració de BCIL. 
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Jaciments arqueològics 

Fruit de la consulta de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya s’han localitzat els següents 
jaciments arqueològics al terme municipal de Talarn: 

 Codi 9096. Despoblat d’Altarriba. 

 Codi 9116. Tombes de l’Espassera. 

 Codi 9118: Despoblat d’Enorts. 

 Codi 9119. Els Nerets. 

 Codi 9151. Els Casals. 

 Codi 9152. Esplugues de Susterris. 

 Codi 9153. Sant Esteve de Sabarís. 

 Codi 15250. Trulls de Castelló d’Encús. 

 Codi 21361. Castell de Talarn, torre de la presó. 

Jaciments paleontològics i geotops 

Tot l’àmbit està inclòs en el Geoparc Mundial UNESCO Orígens. En el seu conjunt és un espai  d’interès 
paleontològic amb una importància a nivell mundial. 

Dins l’àmbit destaquen diverses geozones, cap de les quals es troba en el TM de Talarn. 

Alhora en el municipi de Talarn hi ha un Geotop, concretament el GEO19032 – Red beds de Talarn, 
situades al nord del nucli, 

 

 

 



 

 

 

Patrimoni arquitectònic 

D’igual manera, consultant l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya s’han documentat 
edificis i/o elements inventariats i protegits (P.A.) dins del terme municipal de Talarn: 

 Codi 1794. Castell de Talarn i torres defensives. 

 Codi 25136. Església parroquial de Sant Martí. 

 Codi 25137. Convent de la Sagrada Família. 

 Codi 25138. Casa pairal del Portal de Caps. 

 Codi 25140. Casa del Baró d’Eroles. 

 Codi 25141. Carrer Pau Coll, 7. 

 Codi 25142. Plaça Major. 

 Codi 25143. Font de Caps. 

 Codi 25144. Pont del Ferrocarril. 

 Codi 25147. Safareig públic de Talarn. 

 Codi 25149. Ermita de Calvari. 

 Codi 25150. Ermita de Sant Sebastià. 

 Codi 25251. Cementiri de Talarn. 

Camins i Senders de gran recorregut 

Pel terme municipal de Talarn no hi passa cap sender de gran recorregut (GR), però l’Ajuntament de 
Talarn té definides 6 rutes a peu anomenades “Racons a 4 passes” que són itineraris lleugers que 
parteixen de la Vila de Talarn i permeten accedir a indrets amb vistes panoràmiques, petites ermites 
i fonts naturals tot aprofitant la xarxa de camins del terme municipal. També es troben al municipi 
diverses rutes per bicicletes BBT. 
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3.2 REFERENTS I REQUERIMENTS NORMATIUS QUE AFECTEN L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ 

3.2.1 Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Els principis de desenvolupament sostenible, elaborats a partir dels principals resultats de la 
Conferència de Rio +20 i amb un abast temporal fins al 2030, són ara un marc general bàsic per a 
definir, des d’aquest marc general, una formulació específica del planejament territorial i urbanístic. 

 

 

 

Aquells ODS que tenen una relació més directe amb el planejament són els següents: 

 Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les 
edats. 

 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes 
químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. 

 Objectiu 6. Aigua neta i sanejament. 

 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, 
l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes 
químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i 
un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de 
seguretat. 

 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els 
sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per 
tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que 
pateixen d’escassetat d’aigua. 

 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, 
muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 

 Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes 
les persones. 

 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de 
fonts d’energia. 

 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 
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 Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació. 

 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent 
infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament 
econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes 
les persones. 

 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin 
sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i 
processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin 
mesures d’acord amb les capacitats respectives. 

 Objectiu 11. Ciutat i comunitats sostenibles. 

 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 
l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en 
situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans. 

 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar 
i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els 
països. 

 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció 
a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i 
accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb 
discapacitat. 

 Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, 
periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional. 

 Objectiu 12. Consum i producció responsables. 

 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 

 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

 Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest. 

 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els 
desastres naturals a tots els països. 

 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans 
nacionals. 

 Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar 
els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del 
sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat. 

 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular 
els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions 
marcades pels acords internacionals. 

 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, 
aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne 
l’extinció. 



 

 

 

 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i 
reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar 
o erradicar les espècies prioritàries. 

 Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional 
i local i als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció 
de la pobresa. 

3.2.2 Planejament territorial 

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN (PTPAPIA) 

Talarn està inclòs en el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran, que va ser aprovat definitivament 
en data 25 de juliol de 2006. L'acord de Govern i la normativa del Pla foren publicats en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 7864, de 7 de setembre de 2006. 

El Pla Territorial distingeix tres tipus bàsics de sòl en els espais oberts: 

 Sòl de Protecció especial 

S’inclouen en aquesta classe aquells sòls en què concorren valors que justifiquen un grau de 
protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els poguessin afectar. 

Comprèn aquells espais que formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa 
sectorial i aquells que el Pla considera que cal preservar pel seu valor com a peces i connectors 
d’interès natural i agronatural o com a sòls d’alt valor agrícola productiu, i també per la seva 
funció específica en l’equilibri mediambiental, com és el cas de les àrees de recàrrega dels 
aqüífers. 

 Sòl de Protecció Territorial 

S’inclouen en aquest tipus de sòl aquells terrenys que, sense assolir el grau de valors naturals, 
agraris i mediambientals que tenen els sòls de protecció especial, convé preservar, en principi, 
de la transformació per algun dels següents motius: 

a) Existència de riscos geològics, d’inundabilitat o d’altres afectacions que fan inadequat el seu 
aprofitament urbanístic i que, per la seva extensió o significació territorial, convingui assenyalar. 

b) Valor paisatgístic, identitari, d’estructuració territorial o d’interès social a regular pels 
catàlegs i directrius del paisatge o per plans directors urbanístics. 

c) Valor per activitats econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable. 

d) Valor de reserva per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de l’àrea per 
a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur. 

La memòria del Pla especifica les motivacions de la tipificació com a sòl de protecció territorial 
de les diverses àrees i, en el seu cas, les condicions per a les transformacions de les àrees que es 
preserven pel seu valor de reserva estratègica 

 Sòl de Protecció Preventiva 

S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic 
que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera 
que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament 
d’ordenació urbanística municipal, i en el marc de les estratègies que el Pla estableix per a cada 
assentament, es puguin delimitar àrees per ser urbanitzades i edificades, si escau. 
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3.2.3 Plans de caràcter local 

La normativa vigent a Talarn és el Text refós de les normes subsidiàries de planejament del terme 
municipal de Talarn. 

Les normes urbanístiques del planejament vigent als seus articles que van del 53 al 65 regulen el sòl 
classificat com a no urbanitzable per les Normes subsidiàries. 

En primer lloc, aquest articulat defineix què cal entendre com a sòl no urbanitzable i ho fa remetent-
se a l’article 80 de la llavors Llei del sòl. A continuació, estableix els diferents tipus de sòl no 
urbanitzable que podem trobar al municipi de Talarn i fa una breu descripció de cada un d’ells. 

La part més extensa d’aquests 13 articles és la que es destina a l’article 65 “Regulació del sòl no 
urbanitzable”. Al llarg de tot aquest article va recollint els supòsits que provenen de la Llei i dels 
criteris establerts per la Comissió d’Urbanisme de Lleida. 

De fet, el que fan aquestes normes urbanístiques és remetre’ns al marc legal de caràcter 
supramunicipal sense aportar res de nou per sobre d’aquest marc normatiu. 

3.2.4 Altres plans sectorials 

DECRET DE LES PLANTES FOTOVOLTAIQUES 

El Decret 147/2009, de 22 de setembre pel qual es regulen els procediments administratius aplicables 
per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. 

El Llibre blanc de les energies renovables a la Unió Europea (1997), va fixar com a objectiu que l’any 
2010 el 12% del consum d’energia primària a la Unió Europea sigui d’origen renovable. La Directiva 
2001/77/CE, relativa a la promoció d’electricitat a partir de fonts d’energies renovables al mercat 
interior de l’electricitat estableix un objectiu per a l’any 2010 del 22,1% de l’electricitat bruta 
d’origen renovable per al conjunt de la Unió Europea i pel cas concret de l’Estat espanyol l’objectiu 
és del 29,4%. 

Mitjançant la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, es va regular la producció 
d’energia elèctrica en règim especial, que inclou les instal·lacions de producció a partir de 
l’aprofitament de fonts renovables. Aquesta Llei ha estat objecte de diversos desenvolupaments 
reglamentaris que han regulat els aspectes tècnics i econòmics d’aquest tipus d’instal·lacions. 

L’aprofitament de l’energia solar contribueix a disminuir la dependència energètica de Catalunya i 
l’impacte derivat de la utilització dels sistemes basats en l’aprofitament de les energies fòssils. Es 
tracta, per tant, d’una dinàmica desitjable i positiva que el Govern, a través del Pla d’Energia de 
Catalunya es proposa de potenciar i impulsar. Aquest avenç planteja la necessitat d’ordenar la 
implantació de les instal·lacions destinades a la producció d’energia solar, tant pel que fa a la seva 
tramitació administrativa, com pel que fa al seu encaix territorial. 

Pel que fa als requisits administratius, l’aprovació del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual 
es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial, va modificar el règim 
econòmic i jurídic d’aquest tipus d’instal·lacions la qual cosa fa necessari definir el procediment 
administratiu aplicable per a la seva autorització. Així mateix, amb l’objectiu de planificar la 
producció d’aquest tipus d’energia, el Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten 
determinades mesures en el sector energètic i s’aprova el bo social, ha establert l’obligació 
d’inscripció de les instal·lacions al Registre de preassignació de retribució. 

Aquest Decret conté els preceptes que determinen aquest procediment administratiu a Catalunya, 
amb la finalitat d’assegurar la funcionalitat del procés, la simplificació dels tràmits i la seguretat 
jurídica dels privats. 
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Pel que fa a l’encaix territorial, el Decret estableix, en conformitat amb la normativa ambiental, 
urbanística i paisatgística, les condicions per la correcta implantació de les instal·lacions, tot 
respectant les previsions del Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya. 

3.2.5 Canvi climàtic 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Els principis de desenvolupament sostenible, elaborats a partir dels principals resultats de la 
Conferència de Rio +20 i amb un abast temporal fins al 2030, són ara un marc general bàsic per a 
definir des d’aquest marc general una formulació específica del planejament territorial i urbanístic. 

En aquest marc el canvi climàtic hi té un paper fonamental. 

 

 

 

En aquest marc les accions relacionades amb el present planejament són: 

 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 
naturals a tots els països. 

 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans 
nacionals. 

DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

El Govern de Catalunya ha declarat l’emergència climàtica. L’objectiu és assolir les fites en matèria 
de mitigació establertes a la Llei del canvi climàtic, aprovada l’estiu de 2017. 



 

 

 

 

 

Amb aquesta finalitat, el Govern assumeix els compromisos següents: 

 Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a un model 
energètic 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de GEH que 
redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i que garanteixi el dret d’accés a l’energia 
com a be comú. 

 Adoptar mesures per recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

 Apostar per l’economia circular i la creació de llocs de treball verds. 

 Assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport públic, el vehicle compartit, la 
micromobilitat i els vehicles d'emissió zero. 

 Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic: gent 
gran, malalts, nens... 

 Implantar instal·lacions d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica). 

 Celebrar anualment un ple parlamentari monogràfic sobre el canvi climàtic. 

 Detectar la legislació vigent que dificulta combatre el canvi climàtic 

REFERÈNCIES LEGALS 

Les referències al marc legal i planificador en matèria de canvi climàtic vigents dels àmbits 
internacional, europeu, estatal i català: 

A. Internacional 

 i. 25ª Conferència de les Parts (COP25) de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic (UNFCCC). 

 ii. Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic Objectiu: l'estabilització de les 
concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera a un nivell que eviti 
interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. 

 iii. Segon període de compromís del Protocol de Kyoto. 

B. Europeu 

 i. Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle. 
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 ii. Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i 
promoure les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada 
estat membre per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el 
transport, agricultura o residus. 

 iii. 03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima 
i energia. 

 iv. COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic. 

 v. The European Green Deal. Conjunt d’iniciatives polítiques de la Comissió Europea amb 
l’objectiu de fer que Europa sigui neutral en el clima el 2050. 

 vi. Marc sobre el clima i la energia pel 2030 de la UE. 

C. Estatal 

 i. Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020. 

 ii. Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de 
gasos amb efecte d'hivernacle. 

 iii. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

 iv. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

D. Català 

 i. Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. 

 ii. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020. 

 iii. Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 

 iv. Nova Agenda Urbana 2030. 

 v. Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic. 

 vi. Acord del Govern de 14 de maig de 2019 pel qual es declara l’emergència climàtica. 

 vii. Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica 
i l'impuls a les energies renovables. 

PAES 

El municipi de Talarn es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia a l’octubre 
del 2012. Com a part del seu compromís amb el pacte, el municipi va redactar l’any 2014 el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible. 

D’acord amb el diagnòstic realitzat en el pla d’acció, es va determinar que les principals línies 
estratègiques d’on sortiran les actuacions encaminades a la reducció de les emissions de GEH són: 

1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i el 
sector terciari. 

2. Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

3. Incrementar la producció local d’energia al municipi i el consum d’energia renovable. 

4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans. 

D’aquesta manera l'Ajuntament de Talarn vol sumar-se als esforços internacionals per fer front a 
aquest repte ambiental i, per això, es va comprometre a reduir la seva contribució global al canvi 
climàtic en un 22% per a l'any 2020 respecte a les emissions que es van tenir l’any 2005. 

 



 

 

 

4.  PRINCIPALS EFECTES AMBIENTALS POTENCIALS. CRITERIS I OBJECTIUS 
AMBIENTALS 

En el present apartat, a partir de l’anàlisi dels aspectes ambientals més rellevants desenvolupats en 
l’apartat anterior, es determina la sensibilitat ambiental de l’àmbit per acollir el programa que es 
proposa. 

En base a aquesta sensibilitat ambiental es formulen els principals efectes ambientals potencials, 
principalment derivats d’aquesta nova ocupació. 

Els criteris i objectius ambientals es defineixen a partir d’una formulació positiva d’aquells efectes 
ambiental més rellevants que s’han definit, introduint també aspectes de gestió que no es poden 
derivar d’una lectura estrictament d’implantació de l’àmbit concret, sinó també de la relació amb el 
seu entorn. 

Els principals efectes ambientals de la implantació d’un camp fotovoltaic es deriven de la 
transformació dels usos del sòl, l’ocupació de grans superfícies de sòl, en funció de les dimensions,  i 
de la seva afecció al paisatge. 

Alhora, es produeixen efectes positius, quant a la contribució a la lluita del canvi climàtic amb 
l’aportació d’energies renovables, i la conseqüent estalvi en l’emissió de GEH en la seva generació, 
millorant les emissions del mix elèctric. El mix de la xarxa elèctrica peninsular de 2018 s'estima en 
321 g CO2/kWh. 

4.1 SENSIBILITAT AMBIENTAL 

4.1.1 Determinació de la sensibilitat ambiental 

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que permeten, 
amb un major nivell, acollir els usos previstos. 

El plànol de sensibilitat ambiental s’ha realitzat sobre cartografia 1:5.000, amb l’addició de múltiples 
criteris. En principi, l’organització bàsica ha estat la següent: 

1. MEDI FÍSIC 

 Geòtops i zones d’interès geològic 

 Geomorfologia. Pendents 

 Geomorfologia. Orientacions 

 Hidrologia superficial. Rius i rieres 

 Hidrologia subterrània. Inundabilitat 

2. MEDI NATURAL 

 Cobertes del sòl 

 Hàbitats d’interès Comunitari 

 Espais inclosos en el PEIN 

 Zones humides 

 Xarxa Natura 2000 

 Plans de protecció específics (Llúdriga, o trencalòs) 
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3. MEDI CULTURAL 

 Patrimoni arqueològic 

 Patrimoni arquitectònic 

4. MEDI TERRITORIAL 

 Usos del sòl 

 Planejament urbanístic 

 Xarxa de camins (Camins ramaders, GR, xarxa bàsica d’incendis forestals) 

Per a l’obtenció del plànol de sensibilitat ambiental s’ha seguit la següent metodologia, a cada un 
d’aquests plànols temàtics, i en funció de les subclasses definides, s’associa un nivell de sensibilitat. 
Les classes de sensibilitat o d’acollida són quatre, que correspondrien als nivells d’afecció si 
s’ocupessin amb l’ús previst: 

 

SENSIBILITAT 

Codi Sensibilitat Nivell d’acollida 

1 Baixa Alta 

2 Mitjana Mitjana 

3 Alta Baixa 

4 Molt Alta Excloent 

 

La composició final del plànol es fa per l’addició dels diferents plànols temàtics, quedant com a 
sensibilitat final la més alta del polígon d’intersecció. És a dir, en un àmbit d’intersecció de dos 
sensibilitats diferents, respecte a dos conceptes, en el plànol de sensibilitat ambiental queda grafiada 
la més alta dels dos conceptes. 

En les següents taules es mostren els nivells associats, per als diferents plànols temàtics definits: 

 



 

 

 

SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI Concepte SENSIBILITAT 

  ADD B M A MA 

MEDI FÍSIC       

Geomorfologia. Pendents  P < 5 %      

 5  %< P < 10 %      

 10 %< P < 20 %      

 > 20 %      

Hidrologia superficial. Rius i rieres Avinguda 10 anys      

 Avinguda 100 anys      

 Avinguda 500 anys      

MEDI NATURAL       

Cobertes del sòl Aigües continentals        

 

 

Boscos caducifolis      

Boscos d’esclerofil·les      

 Boscos de coníferes      

 Conreus arboris      

 Conreus herbacis      

 Matollar      

 Prats i herbassar      

 Vegetació de ribera      

 Vials i aparcaments      

 Vinyes      

 Zones industrials      

 Zones nues      

 Zones urbanes      

 Zones verdes      

Hàbitats d’Interès Comunitari Codi 9530. Pinedes 
submediterrànies de pinassa 

     

 Codi 3250. Vegetació de les lleres 
pedregoses dels rius mediterranis 

     

 Codi 9240. Rouredes ibèriques de 
roure valencià. 

     

 Codi 9340. Alzinars i carrascars.      

 Codi 9540. Pinedes 
mediterrànies. 

     

 Codi 8210. Costers rocosos 
calcaris amb vegetació rupícola. 

     

 Codi 1520. Vegetació gipsícola 
ibèrica 
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SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI Concepte SENSIBILITAT 

  ADD B M A MA 

MEDI  CULTURAL       

Patrimoni arqueològic Catalogat      

 Possibilitat de jaciments no 
documentats 

     

Patrimoni arquitectònic Catalogat      

Arbres i arbredes monumentals Catalogat      

MEDI TERRITORIAL       

Planejament Territorial Protecció especial      

 Protecció preventiva      

 Sistema urbà      

Usos del sòl Forestal      

 Agrícola      

 Zones degradades      

 Zones urbanes      

 Vies de comunicació      

 Sistema hídric      

Camins Tradicionals       

 

LLEGENDA SENSIBILITAT: 

ADD. S’addiciona n graus de sensibilitat, al polígon d’intersecció amb conceptes d11el mateix subcapítol 

4B: Sensibilitat BAIXA 

M: Sensibilitat MITJANA 

A: Sensibilitat ALTA 

MA: Sensibilitat MOLT ALTA. 
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4.1.2 Àmbits de sensibilitat més alta 

Les zones de sensibilitat més alta es corresponen a: 

 Sensibilitat del medi físic: 

 Els indrets amb relleus més accidentats i majors pendents corresponents a les zones 
muntanyoses, presenten una major sensibilitat per acollir plantes fotovoltaiques. 

 La orientació també és un factor físic clau per a la implantació de fotovoltaiques, sent les 
orientacions a nord les que presenten una major sensibilitat a aquest ús. 

 Alhora en el municipi de Talarn hi ha un Geotop, concretament el GEO19032 – Red beds de 
Talarn, situades al nord del nucli urbà. 

 Sensibilitat del medi natural: 

 El municipi de Talar presenta zones forestals especialment a les serres i als boscos de ribera, 
que són més sensibles per acollir instal·lacions fotovoltaiques. 

 Dins del terme municipal es troben diversos hàbitats d’interès comunitari no prioritaris i un 
HIC prioritari: pinedes submediterrànies de pinassa (codi 9530). 

 Es distingeixen dos espais connectors ecològics amb alts valors ambientals, per una banda el 
connector fluvial lligat al riu de la Noguera Pallaresa, i per una altra el connector terrestre 
complementari de la Serra de Carreu – Sant Corneli/Serra del Montsec. 

 Sensibilitat del medi cultural: 

 Al terme municipal de Talarn es troben diversos jaciments arqueològics catalogats a 
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. 

 També es troben diversos elements del patrimoni arquitectònic catalogats a l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya distribuïts per tot el terme municipal de Talarn. 

 La xarxa de camins que donen accés als diversos camps agrícoles del municipi s’han de 
preservar per tal de garantir aquesta accessibilitat i per tant són sensibles a les tanques i 
parcel·lacions lligades a les plantes solars fotovoltaiques. 

 Sensibilitat del medi territorial: 

 A Talarn el Planejament Territorial classifica part del terme amb sòls de protecció especial, 
que són sòls en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu 
de les possibilitats de transformacions que els poguessin afectar. 

 El Planejament Territorial també classifica part del terme com a sòls de protecció preventiva, 
que inclouen els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no 
hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial, però que el 
planejament considera que cal protegir preventivament. 

 Finalment destaquen els sols agrícoles de regadiu, que presenten als valors productius i sòls 
amb capacitats agrològiques altes. 

 



 

 

 

4.2 PRINCIPALS EFECTES AMBIENTALS POTENCIALS 

Els principals efectes ambientals de la implantació d’un camp fotovoltaic es deriven de la 
transformació dels usos del sòl, l’ocupació de grans superfícies de sòl, en funció de les dimensions,  i 
de la seva afecció al paisatge. 

Es presenten seguidament els efectes potencials: 

1. Afecció a la geomorfologia i el relleu. 

Es donarà en el cas que es produeixin moviments de terres. 

2. Efectes potencials sobre espais d’interès geològic o geomorfològic. 

3. Efectes sobre els sòls, tant per la pèrdua de sòl per erosió hídrica, i pèrdua de la capacitat 
regenerativa, per l’afecció als primers horitzons del sòl. 

Es donarà quan hi hagi moviments de terres que afectin a les primeres capes de sòl, o sistemes 
d’implantació que comportin la necessitat de fonamentacions. 

També es donarà per pèrdues de sòl per erosió, sempre que s’afecti la morfologia del terreny, 
alterant el drenatge. 

4. Pèrdua de potencial productiu. 

Quant s’afectin sòls d’alt valor agrícola. Aquest efecte es veurà agreujat si s’altera la qualitat del 
sòl, especialment els primers horitzons, amb grans moviments de terres. 

5. Efectes sobre el drenatge. 

En el cas de proximitat de cursos superficials, i alteracions substancials del relleu, o per alteració 
de la capacitat d’infiltració del sòl, comportant una pèrdua del control hidrològic de la conca. 

6. Efectes sobre la vegetació, per pèrdua de biomassa vegetal, o afecció a comunitats d’interès. 

7. Efectes sobre la fauna per afecció directe als seus hàbitats, i efectes sobre la connectivitat, per 
efecte barrera, tant de la instal·lació com de les línies d’evacuació. 

8. Efectes sobre el paisatge per afecció a espais sensibles o els seus entorns, i pel canvi de les 
condicions del paisatge actual, en espais oberts. 

9. Efectes sobre el patrimoni cultural, per afecció directe a bens catalogats. 

10. Efectes sobre l’accessibilitat al medi rural. 

Es dona tant per efectes sobre els camins i la seva qualitat, i per l’ús privatiu de grans superfícies 
de sòl, ja que aquestes instal·lacions han d’estar, per seguretat, tancades en tot el seu perímetre. 

11. Efectes sobre infraestructures. 
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4.3 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

Els criteris i objectius ambientals es defineixen a partir d’una formulació positiva d’aquells efectes 
ambiental més rellevants que s’han definit, introduint també aspectes de gestió que no es poden 
derivar d’una lectura estrictament d’implantació de l’àmbit concret, sinó també de la relació amb el 
seu entorn. 

Es formulen doncs, els següents criteris i objectius ambientals del projecte: 

1. Adaptar l’ordenació a les formes del relleu, evitant les zones de majors pendents. 

2. Preservar els espais d’interès geològic o geomorfològic. 

3. Assegurar les condicions dels sòls per tal d’evitar la seva erosió i la reducció de la seva capacitat 
agrològica. 

4. Estructurar el territori en base al valor del suport, considerant els aspectes productius i serveis 
ambientals. 

5. Mantenir les condicions hidrogeològiques de la conca. 

6. Conservar els espais de major valor natural com boscos, marges o vegetació de ribera, així com 
els espais amb hàbitats d’interès comunitari. 

7. Garantir la connectivitat ecològica evitant l’afectació dels espais de major valor natural i de 
connexió com zones forestals o les zones del connector fluvial de la Noguera Pallaresa. 

8. Preservar els valors paisatgístics existents mitjançant la integració paisatgística i tenint en 
compte els principals punts d’observació. 

9. Protegir els elements patrimonials del territori i ordenar l’espai en coherència. 

10. Preveure aspectes com al continuïtat d’itineraris i camins de caràcter patrimonial i cultural, i 
garantir l’accessibilitat al medi rural mitjançant la preservació de la xarxa de camins. 

11. Evitar efectes negatius sobre les principals infraestructures del territori. 



 

 

 

5.  ALTERNATIVES 

L’objectiu principal d’aquest document és la realització d’un anàlisi territorial en el terme municipal 
de Talarn per tal d’avaluar la idoneïtat dels espais oberts per acollir instal·lacions fotovoltaiques, 
responent així a la important pressió d’iniciatives  que prospecten el municipi per a la implantació de 
parcs fotovoltaics. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, en aquest document es plantegen diverses alternatives respecte dos 
aspectes clau. Per una banda respecte a la quota d’aportació a renovables del municipi de Talarn, i 
per una altra respecte a la implantació territorial dels parcs fotovoltaics, un cop delimitada, per part 
de l’ajuntament la demanda de sòl admissible. 

5.1 FORMULACIÓ D’ALTERNATIVES RESPECTE A LA QUOTA D’APORTACIÓ A RENOVABLES DEL 
MUNICIPI DE TALARN. 

El Govern català ha aprovat les bases per a constituir el Pacte Nacional per a la transició energètica 
de Catalunya. El model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut 
de les persones molt elevats. Per aquest motiu el govern busca una transició energètica que impliqui 
l’eliminació definitiva del fuel i del carbó, i es basi en un nou model energètic que permeti minimitzar 
els costos socials i ambientals actuals i reduir els elevats costos econòmics de la dependència exterior. 

D’aquesta manera es defineixen objectius a llarg termini que inclouen un model energètic basat al 
100% en energies renovables i en reduir la dependència energètica exterior augmentant la generació 
d’energia al territori català. 

Aquest territori però, presenta una distribució desigual del consum d’energia i de les capacitats de 
generació d’aquesta. Així, mentre la ciutat de Barcelona és una gran consumidora d’energia, el 
potencial de generació que té la ciutat és molt reduït ja que únicament disposa d’espai a les cobertes 
dels edificis per a la instal·lació de plantes solars fotovoltaiques, sent insuficient per a les necessitats 
energètiques de la metròpolis. Altres instal·lacions basades en cogeneració d’energia ja s’han 
implantat en nous barris, però donen servei a àmbits molt puntuals. 

D’altra banda, a l’interior de Catalunya es troben municipis de gran extensió i que tenen les condicions 
òptimes per a la generació d’energia solar fotovoltaica, però que en canvi tenen poblacions molt 
reduïdes amb un consum energètic baix.  

Des d’una formulació ideal, i especialment en relació a la producció d’energia elèctrica a partir de 
plantes fotovoltaiques, seria la millor opció generar l’energia de forma propera al consum, Es a dir, 
on hi ha xarxa de distribució per abastir el consum,  hi ha capacitat d’evacuació pel mateix consum. 
Això seria cert en totes les zones urbanes, tot i que coincideixen amb zones amb poc sòl per a la 
implantació d’aquest tipus d’instal·lació. 

Així, la producció de l’energia fotovoltaica es diferencia de la resta en que on es desplega genera, 
malgrat les diferències de radiació que hi pugui haver entre territoris, però necessita sòl. Actualment 
entre 0,5 i 1 MW/ha de potencia instal·lada. 

Les altres fonts d’energia tenen un format lineal o puntual, des d’una visió territorial. 

L’energia hidro-mecànica tradicionalment va situar les colònies industrials al voltant dels rius, i 
posteriorment va convertir-se en hidroelèctrica. En els últims decennis s’han anat reaprofitant, 
passant d’un consum directe vinculat a la industria,  a la seva evacuació a xarxa. 
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Les grans hidroelèctriques van industrialitzar la producció d’energia deslligant-les d’un consum 
directe, passant a fonts puntuals, i iniciant la construcció de grans esteses elèctriques de distribució 
d’energia als punts de consum. 

Una central hidroelèctrica com la del pantà de Sant Antoni a Talarn té una potencia de 30 MW. Val a 
dir, que la superfície afectada per la zona inundada, i que fa de “pila”, és de 7.500 ha. 

L’eòlica té una distribució intermitja, localitzada en les zones on fa vent. Per tant tenen també un 
cert component superficial. En tot cas, no coincideixen tampoc, si més no els grans parcs eòlics ,amb 
les zones de consum, sol·licitant per tant una xarxa de transport. 

L’exemple d’una font puntual de producció d’energia és la nuclear, que és la industrialització per 
excel·lència de l’energia deslligada d’un consum proper i per tant associada a una gran xarxa de 
transport. També tindrien el mateix format les centrals tèrmiques, o altres models de combustió. 

En la següent figura es mostra un esquema de lectura territorial del potencial productiu a Catalunya, 

 

 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és la complementarietat de la producció. Així hi ha instal·lacions, 
com la hidroelèctrica, associada als embassaments, que retenen l’energia en el desnivell. Per tant 
són instal·lacions que funcionen a demanda de manera immediata, no lligades al vent o al sòl. 

La nuclear si bé té el mateix component lligat al combustible (energia acumulada) tenen importants 
inèrcies. 



 

 

 

La fotovoltaica, però també l’eòlica, tenen dinàmiques lligades al sol. 

La complementarietat de producció té a veure amb la complementarietat de les xarxes de transport. 
En aquest context, la generació hidroelèctrica té una gran complementarietat amb la solar.  

Aquest és el fet que municipis com Talarn, on hi ha un gran potencial d’evacuació lligat a les 
hidroelèctriques, siguin punts amb una important pressió per instal·lar solars de grans dimensions. En 
aquest context, Talarn és un municipi de gran extensió i amb bones condicions per a la implantació 
de parcs solars fotovoltaics, però amb una població reduïda, i per tant poca demanda. 

5.1.1 Proposta d’alternatives respecte a l’aportació energètica al model català 

Aquest municipi, en els seus esforços cap a la transició energètica, té tres possibles camins a seguir: 

 Alternativa 1. Cobrir exclusivament la demanda de la seva població. 

 Alternativa 2. Cobrir l’autoconsum més una aportació de solidaritat a tot el sistema, per 
compensar el dèficit de sòl existent en altres àmbits, especialment urbans. 

 Alternativa 3. Que Talarn ofereixi sòl per sobre de l’autoconsum i la seva quota de solidaritat 
territorial, convertint-se en el que anomenem un municipi energètic. 

A partir d’aquí cal establir quins són els objectius de producció d’energia fotovoltaica, i concretament 
producció d’energia fotovoltaica a terra, en el conjunt de Catalunya. Per determinar aquest valors es 
pren de base les dades de l’ICAEN: 

 

 

 

L’any 2020 hi havia aproximadament uns 250 MW de potencia fotovoltaica instal·lada, dels quals 
aproximadament 95 MW a terra. 
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA. 2015-2019       

Fuente 2015 2016 2017 2018 2019  

Carbón 31 29,8 36,7 33,5 34,6  

Petróleo 11.180,00 11.296,40 11.513,30 11.743,20 11.673,10  

Gas natural 5.260,80 5.211,50 5.616,50 5.525,50 5.821,90  

Energía nuclear (1) 6.144,50 6.250,20 6.388,80 5.549,60 6.220,40  

Saldo intercambios eléctricos (2) 409,1 402,6 323,1 426,2 123,9  

Residuos no renovables 121,9 133,8 133,2 130,8 138  

Energía solar térmica (3) 28,2 29,3 30,5 31,7 33  

Energía solar fotovoltaica (3) 36,5 36 36,9 34,4 38,8  

Energía solar termoeléctrica (3) 11,7 10,8 11 9,4 8,7  

Energía eólica (3) 228,6 235,2 248,2 238 271,1  

Energía hidroeléctrica (3) 384,7 345,2 323,3 468,7 303,4  

Biomasa (4) 566,1 575,1 636,7 675,9 704,3  

Total 24.403,10 24.555,90 25.298,20 24.866,90 25.371,20  

(1) Medida en términos de energía física (2.530 kcal/kWh). 

(2) Medido en equivalente al consumo (860 kcal/kWh). 

(3) Medida en términos de energía física (860 kcal/kWh). 

(4) Incluidos la biomasa forestal, agrícola y ganadera, los residuos sólidos urbanos, los biocombustibles y el biogás. 

Font. Institut d'Estadística de Catalunya 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=501&lang=es 

Quant a la solar, es pot fer una estimació d’energia produïda i potència instal·lada, que equivaldria 
una relació entre 1300 i 1800 kWh/ kW instal·lat, similar a la relació entre energia primària consumida 
i potència instal·lada. 

ALTERNATIVA 1. AUTOCONSUM 

La primera alternativa plantejada consisteix en que el municipi de Talarn aconsegueixi garantir la 
quota d’autoconsum, és a dir, que permeti, en el seu territori, l’establiment de les instal·lacions de 
generació d’energia suficients per a l’abastament energètic de la seva pròpia població, segons allò 
que preveu l’ICAEN en el seu horitzó el 2050. 

Prenent de base: 

 Producció elèctrica amb fotovoltaica a terra l’any 2.050 :  19.394 MW 

 Població Catalunya any 2050: 8.5Mhab 

 Relació producció amb potència instal·lada: 1.300 kWh/kW instal·lat i any 

 Superfície bruta d’instal·lació per MW instal·lat:  1 MW/ha 

D’aquí resulta una potència instal·lada necessària de 2.28 kW/hab. 

Suposant, amb la tecnologia futura (avui hi ha plaques amb 600 Wp) de 1 MW/ha, resulta una 
superfície bruta per habitant de 22,5 m2, que s’arrodoneix a 25 m2/hab. 

Així, la quota d’energia amb fotovoltaica a terra a Talarn, amb la població actual estaria al voltant 
de 12.225 m2 de superfície bruta. 



 

 

 

La producció estimada seria de 1,22 MW, que correspon a aproximadament a 1.586 MWh, que equival 
al 52% del consum d’energia primària actual a Talarn. 

En aquest context cal esmentar que el municipi de Talarn actualment disposa de dues instal·lacions 
de generació d’energies renovables: 

 per una banda la central hidroelèctrica, amb una potència instal·lada de 30 MW, 

 i per una altra banda una planta solar fotovoltaica de 4,5 MW, a la vora de la central, al paratge 
de Nerets.  

Amb aquestes dues instal·lacions el municipi té garantida la generació d’energia per l’autoconsum. 
Per tant, aquesta alternativa no implica cap canvi en la situació actual del municipi. 

ALTERNATIVA 2. AUTOCONSUM I QUOTA DE SOLIDARITAT ENERGÈTICA TERRITORIAL 

La segona alternativa consisteix en garantir la quota d’autoconsum i, a més a més, la quota de 
solidaritat energètica territorial, dins del terme municipal de Talarn. 

La quota de solidaritat energètica territorial és la quantitat d’energia que genera un territori, o en 
aquest cas, un municipi, per ser consumida fora d’aquest, per compensar les zones que no tenen 
capacitat de generació, o tenen un dèficit. 

Per tant, primer cal fer una estimació d’aquesta quota de solidaritat energètica. Amb aquest objecte, 
s’ha fet aquesta estimació amb la següent metodologia, i dades de base: 

 Dades de població per municipi, IDESCAT 2020 

 Consum d’energia primària per municipi. ICAEN 2019 

 Demanda de sòl per habitant segons estimacions fotovoltaica a terra any 2050 (elaboració pròpia 
a partir de dades de l’ICAEN) 

Amb aquestes dades s’obté la demanda de sòl per municipi per a la instal·lació de fotovoltaica a terra 
lligat a la població. 

No tot el sòl és apte pe allotjar aquest tipus d’instal·lacions, per tant cal fer una anàlisi prèvia per 
municipi, excloent aquells sòls no aptes per a les instal·lacions a terra. 

Els criteris són els següents: 

 

 
 

Exclòs Condicionat Favorable 

PLANEJAMENT TERRITORIAL    

Sòl d’especial protecció  X  

Sòls de protecció territorial X   

Sòls de protecció preventiva   X 

PLANEJAMENT    

Urbà i urbanitzable (*) X   

Urbanitzable No Delimitat   X 

MEDI NATURAL    

PEIN i XN2000 X   

HIC X   
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Exclòs Condicionat Favorable 

Boscos vells X   

Boscos nous  X  

Geòtops X   

PENDENTS    

Sud fins al 12%    

Est/Oest fins al 10%    

Nord fins al 8 %    

SÒLS/AGRICULTURA    

Classe I i II X   

Regadius de promoció pública X   

Regadius privats  X  

RISCOS    

Flux preferent  X   

Q500  X  

 

En base a aquests criteris s’ha calculat la superfície apte per a tot Catalunya, fent un balanç per 
municipi entre el sòl necessari per acollir la demanda segons l’ICAEN, i el sòl disponible 

S’han estimat tots els municipis en dèficit de Catalunya, que són 287 de 948, amb una superfície total 
de 10.887 ha. 

Aquest dèficit s’ha repartit entre tots els municipis que tenen sòl disponible per sobre de les seves 
necessitats de quota bàsica. El criteri de repartiment ha estat en base a la superfície disponible, i no 
en base a població, tal com s’ha fet en el cas de repartiment de la quota bàsica. 

Resultat d’això a Talarn li pertocarien 35,97 ha, amb una tecnologia que permetés 1MW/ha. 

A partir d’aquí s’ha de delimitar un àmbit amb capacitat per situar aquesta superfície. 

ALTERNATIVA 3. MUNICIPI ENERGÉTIC 

Una tercera alternativa planteja la possibilitat de que Talarn s’estableixi com a municipi energètic 
de manera que generi tota l’energia renovable possible per tal de garantir la quota d’autoconsum i 
la quota de solidaritat, i a més a més generi energia extra que també serà aprofitada per altres indrets 
del territori, en tot el seu màxim potencial. 

Per a complir aquesta alternativa, la modificació puntual de les normes subsidiàries hauria de garantir 
la possibilitat de la implantació de parcs solars fotovoltaics a tots aquells espais òptims per a la 
generació d’energia solar, sempre tenint en consideració la protecció dels aspectes de major valor 
del medi, tant natural, com cultural i paisatgístic. 



 

 

 

5.1.2 Justificació de la solució adoptada quant al model energètic del municipi. 

Totes les tres alternatives són viables. De fet l’Alternativa 1, que limita la producció de fotovoltaica 
a terra amb una superfície màxima de 1,25 ha, considerant alhora l’existència de la planta de Nerets 
(4,5 MW) i la planta hidroelèctrica del pantà de Sant Antoni de 30 MW, amb una afecció superficial 
molt important en el municipi de Talarn, podria fer considerar Talarn com a un municipi amb una 
aportació energètica molt per sobre del que li correspondria. 

En tot cas, no es considera ni Nerets ni la hidroelèctrica de Sant Antoni. 

En aquest context, la millor alternativa, i s’entén mínima per a tots els municipis de Catalunya, és 
aquella que cobreix la seva demanada d’energia primària, i compensa proporcionalment el dèficit de 
la resta de municipis de Catalunya, que per falta de territori, o un nivell de protecció superior, no fa 
possible la seva implantació. 

Per tant, Talarn opta, amb una bona implantació territorial per donar cobertura a la quota de 
solidaritat estimada, limitant a un màxim de 36 ha, que equival a 36 MW la potencia instal·lada al 
seu municipi amb energia fotovoltaica a terra. 

Donada la coincidència d’altres instal·lacions fotovoltaiques i la hidroelèctrica del pantà à de Sant 
Antoni, no s’opta per l’alternativa 3, de màxim potencial, donat que s’entén que l’ocupació territorial 
de renovables al municipi de Talarn ja és molt considerable: 

 4,5 ha de Nerets 

 36 ha, previstes per a noves implantacions a terra 

 152 ha, de la làmina d’aigua del pantà de Sant Antoni. 

La superfície dedicada a Talarn a renovables és de 200 ha, que equival a un 7% de la seva superfície. 
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5.2 FORMULACIÓ D’ALTERNATIVES RESPECTE A LA IMPLANTACIÓ TERRITORIAL D’INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES 

A banda del model d’aportació d’energies renovables favorable pel municipi de Talarn, en aquest 
document s’estudien i s’analitzen diverses alternatives pel que fa a la implantació territorial de les 
instal·lacions energètiques, en aquest cas de parcs solars fotovoltaics a terra. 

Concretament es valoren tres alternatives que tenen en consideració les característiques principals 
dels sòls susceptibles a acollir les instal·lacions energètiques. 

En tots els casos la superfície màxima en qualsevol de les alternatives considerades es de 36 ha, amb 
una potència mitja instal·lada de 1MW/ha 

ALTERNATIVA 1. EN EL SNU 

L’alternativa 1 quant a la implantació territorial d’instal·lacions fotovoltaiques, proposa que la 
normativa del sòl no urbanitzable permeti la ubicació d’aquestes instal·lacions en tot el sòl no 
urbanitzable del terme municipal que sigui òptim per a la generació d’energia solar fotovoltaica, és 
a dir amb relleus plans i les orientacions adients. 

S’inclou també l’àmbit del llac com a espai susceptible d’acollir parcs solars. Els llacs i embassaments 
atrapats per preses construïdes per generar energia són bons espais per instal·lar-hi plaques ja que 
són entorns artificialitzats que no tenen una funció biològica en l’ecosistema, i per tant les plaques 
no generarien un gran impacte en l’entorn. A més a més, un punt a favor de construir plantes 
fotovoltaiques sobre masses d’aigua és que l’aigua actua de refrigerador ja que la calor que es genera 
a les plaques es dissipa cap a l’aigua, de manera que es genera una major eficiència als panells 
fotovoltaics en front de les plaques instal·lades sobre teulades o sobre els sòls. 

Aquesta alternativa obre un ventall molt ample de possibilitats per a la instal·lació de parcs 
fotovoltaics, i permet una distribució d’aquests per tot el conjunt del terme municipal, ocupant una 
superfície total de 1.122,41 ha. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A L’ALTERNATIVA 1  

Tipus de sòls Superfície (ha) 

Embassament de Sant Antoni 152,06 

Sòl de protecció preventiva 117,65 

Sòl de protecció del regadiu 737,71 

Sòl de protecció especial 114,94 

Total 1.122,41 
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ALTERNATIVA 2. EN EL SNU EXCLOENT EL REGADIU 

L’alternativa 2, de caire més conservacionista, proposa concentrar la ubicació de parcs solars 
fotovoltaics a la zona nord del municipi en els espais més òptims del sòl no urbanitzable, excloent de 
l’equació els espais en regadiu, que es concentren majoritàriament a la meitat sud del terme. En 
aquesta alternativa es manté oberta la opció de ficar les plaques sobre l’embassament de Sant Antoni. 
El conjunt es correspon a una superfície de 614,58 ha, pràcticament la meitat que a l’anterior 
alternativa. 

D’aquesta manera el municipi mantindria unes possibilitats àmplies per a la instal·lació de parcs 
solars, a la vegada que conservaria els sòls amb major potencial productiu del terme, i la vocació 
agrícola del mateix. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A L’ALTERNATIVA 2  

Tipus de sòls Superfície (ha) 

Embassament de Sant Antoni 152,06 

Sòl de protecció preventiva 117,65 

Sòl de protecció especial 114,94 

Total 614,58 

 

ALTERNATIVA 3. EN SÒL PREVENTIU 

Finalment, l’alternativa 3 vol ser més restrictiva que les anteriors al limitar la instal·lació de plantes 
solars en el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i a sobre de l’embassament, excloent doncs 
els sòls de regadiu i els sòls de protecció especial, i ocupant una superfície total de només 269,75 
ha.. 

Així doncs, a banda de conservar el potencial productiu del municipi, protegeix els espais de major 
valor ambiental situats en espais favorables per a la connectivitat ecològica com són el connector 
fluvial del riu Noguera Pallaresa i el connector terrestre de la Serra de Carreu-Sent Corneli/Serra del 
Montsec. 

Amb aquesta alternativa s’aconsegueix una concentració de les plantes solars al nord-oest del terme 
municipal, alliberant la pressió sobre la resta del territori que conté uns valors ecològics, paisatgístics 
i culturals majors. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A L’ALTERNATIVA 3  

Tipus de sòls Superfície (ha) 

Sòl de protecció preventiva 80,09 

Total 80,09 

 



 

 

 

 



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE TALARN PER A L'ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SÒL NO URBANITZABLE I 
PER A LA REGULACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS GENERADORES D'ENERGIES RENOVABLES 

 

PAG. 71 DE 90 

 



 

 

 

5.3 VALORACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Es valoren, a continuació, les alternatives respecte a la implantació territorial d’instal·lacions 
fotovoltaiques al municipi de Talarn, tenint en consideració els diversos criteris i objectius 
ambientals. 

Cal destacar que totes tres alternatives inclouen a la seva proposta l’àmbit corresponent a 
l’embassament de Sant Antoni, no sent aquest un punt de discussió en la valoració final per escollir 
la millor alternativa. 

1. Adaptar l’ordenació a les formes del relleu, evitant les zones de majors pendents. 

La instal·lació de parcs fotovoltaics requereix de sòls plans amb pendents mínimes i d’orientacions 
adequades (normalment a sud) que permetin optimitzar la radiació solar per a la generació d’energia 
elèctrica. 

A l’adaptar l’ordenació a les formes del relleu es descarta la ubicació de plaques fotovoltaiques a sòls 
amb grans pendents, evitant haver de modificar el relleu i generar moviments de terres per poder 
instal·lar-les. 

Per a la formulació de les diferents alternatives ja s’han tingut en compte les formes del relleu i 
només s’han plantejat alternatives en aquelles zones morfològicament òptimes per a la instal·lació 
de plaques solars. D’aquesta manera es valoren favorablement totes tres alternatives. 

 

2. Preservar els espais d’interès geològic o geomorfològic. 

El municipi de Talarn es troba inclòs en el Geoparc Mundial de la UNESCO Orígens, dins del propi 
terme municipal hi ha un geòtop inclòs en geozona. 

Aquest geòtop no es troba dins dels àmbits plantejats per cap de les tres alternatives, de manera que 
es determina que totes tres compleixen amb aquest criteri ambiental i per tant es valoren 
favorablement. 

 

3. Assegurar les condicions dels sòls per tal d’evitar la seva erosió i la reducció de la seva capacitat agrològica. 

La implantació de camps fotovoltaics pot comportar una alteració de les condicions dels sòls sobretot 
per moviments de terres que afectin a les primeres capes de sòl, o sistemes d’implantació que 
comportin la necessitat de fonamentacions. 

Per evitar aquestes afectacions les millors opcions són reduir la superfície d’afectació i procurar que 
els sòls afectats no tinguin capacitats agrològiques altes. 

En aquest sentit, l’alternativa 1 abasta un àmbit molt ampli amb una superfície de més de 1.000 
hectàrees que inclou els sòls de regadiu, que són sòls amb valor agrològic sovint alt. L’alternativa 2 
exclou l’àmbit del regadiu resultant d’una superfície de poc més de 600 ha, i finalment l’alternativa 
3, que també exclou el sòl d’especial protecció a banda del regadiu, redueix la seva superfície a unes 
230 ha. 

Tenint en compte els aspectes plantejats, es considera que l’alternativa 3 és la que millor compleix 
amb aquest objectiu i criteri ambiental, i la 1 és la que genera majors impactes respecte al mateix. 
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SUPERFÍCIE TOTAL PER ALTERNATIVES  

 Superfície 

Alternativa 1 1.122,41 ha 

Alternativa 2 614,58 ha 

Alternativa 3 269,75 ha 

 

4. Estructurar el territori en base al valor del suport, considerant els aspectes productius i serveis ambientals. 

Aquest criteri i objectiu ambiental ve molt relacionat amb l’anterior. Centrant-se en els aspectes de 
la productivitat del sòl, sol·licita estructurar el territori procurant no perdre els serveis ambientals i 
de producció dels diferents àmbits. 

En aquest sentit, els cultius de regadius acostumen a ser els sòls més productius, per tant les 
alternatives que exclouen el regadiu de la proposta d’implantació de parcs solars seran més favorables 
a aquest criteri. 

Igualment es té en compte el criteri d’ocupació del territori en quant a superfície, de manera que a 
major superfície ocupada, major afectació a sòls productius o a espais amb serveis ecosistèmics. 

Per tot això es valoren les alternatives de la mateixa manera que al criteri i objectiu ambiental 3, on 
l’alternativa 3 és considerada la més favorable. 

 

5. Mantenir les condicions hidrogeològiques de la conca. 

A les tres alternatives s’han seleccionat els espais òptims, en qüestions geomorfològiques, per acollir 
els parcs fotovoltaics sense necessitat de realitzar moviments de terres ni modificacions en la 
geomorfologia del terreny. 

Aquest espais òptims es situen en llocs generalment plans on hi ha un drenatge difús que la proposta 
no ha d’alterar al no preveure moviments de terres en cap cas. 

D’aquesta manera totes les alternatives mantenen les condicions hidrogeològiques actuals, i per tant 
es valoren favorablement. 

 

6. Conservar els espais de major valor natural com boscos, marges o vegetació de ribera, així com els espais amb hàbitats d’interès 
comunitari. 

L’extensió de l’àmbit d’estudi inclou una gran varietat d’àrees vegetals amb diversos hàbitats 
d’interès comunitari, i en aquest cas amb un hàbitat prioritari (pinedes submediterrànies de pinassa). 

Les alternatives 1 i 2, que ocupen una major superfície que la tercera, inclouen, dins dels àmbits 
proposats per a l’establiment de plantes solars fotovoltaiques, espais d’alt valor natural i hàbitats 
d’interès comunitari. 

L’única alternativa que no ocupa espais amb alts valors naturals ni hàbitats d’interès comunitari és 
l’alternativa 3, per tant es valora aquesta com la més favorable. 



 

 

 

7. Garantir la connectivitat ecològica evitant l’afectació dels espais de major valor natural i de connexió com zones forestals o les 
zones del connector fluvial de la Noguera Pallaresa. 

Al municipi de Talarn el curs del riu Noguera Pallaresa actua com a un important connector ecològic, 
que inclou també el mosaic agroforestal que el ressegueix. Les zones més muntanyoses també 
presenten una bona connectivitat i tot aquest conjunt formen els espais de major valor natural del 
terme municipal. 

L’alternativa 1 proposa una amplia zona per a la implantació dels parcs solars, la qual inclou els camps 
de regadiu i el sòl d’especial protecció. Aquests dos espais es troben inclosos en el connector fluvial 
de la Noguera Pallaresa, per tant la implantació de parcs solars fotovoltaics en aquests espais pot 
comportar una interrupció de la connectivitat especialment per les tanques de seguretat que 
necessàriament requereixen aquestes instal·lacions. 

L’alternativa 2 proposa unes millors condicions per a la connectivitat ecològica del municipi al 
suprimir els sòls de regadiu de l’àmbit de la proposta. Tot i així, la connectivitat queda igualment 
afectada en la zona de sòls de protecció especial, que és on es troben també els espais de major valor 
natural del municipi. 

Finalment, l’àmbit de l’alternativa 3 queda exclòs de la franja de connectivitat generada per la 
Noguera Pallaresa, i proposa la implantació dels parcs fotovoltaics en una zona generalment amb un 
potencial connector mitjà-baix, sent doncs l’alternativa que millor garanteix la connectivitat 
ecològica de l’àmbit d’estudi. 

 

8. Preservar els valors paisatgístics existents mitjançant la integració paisatgística i tenint en compte els principals punts 
d’observació. 

Els elements paisatgístics més característics de la zona de Talarn són els cursos fluvials, l’extens 
paisatge agrari, i l’imponent salt d’aigua de la central hidroelèctrica. Per preservar aquests elements 
és imprescindible que es proposi una ubicació dels parcs solars que s’allunyi al màxim d’aquests espais 
i que sigui poc visible des dels observadors principals. 

Es consideren com a principals punts d’observació el traçat de la carretera C-13 que recorre el terme 
municipal de nord a sud, el pas del tren dels llacs com a atracció turística pel gaudi del paisatge i la 
natura, i la Vila de Talarn com a principal nucli de població, a banda de la ciutat de Tremp que, tot 
i formar part d’un altre municipi, s’ubica just al centre del terme de Talarn. 

Valorant les alternatives plantejades respecte d’aquest criteri, s’observa que l’alternativa 1 generaria 
un major impacte paisatgístic al permetre la instal·lació de parcs solars a gran part del territori, i en 
especial a la gran extensió de terres de cultiu de regadiu, generant un impacte important en un 
element paisatgístic clau de la zona. 

L’alternativa 2 preserva el paisatge agrícola del regadiu, però també comporta impactes al permetre 
la implantació de parcs fotovoltaics a la zona d’especial protecció, la qual és visible especialment 
des de la carretera C-13 i des de la Vila de Talarn. 

L’alternativa 3 suprimeix tots aquests espais de regadiu i d’especial protecció de l’àmbit proposat, 
afectant únicament zones de cultiu de secà situades més a l’interior, amb una extensió més reduïda 
i no visibles des dels observadors principals. 

D’aquesta manera l’alternativa 3 és la que aconsegueix una major preservació dels valors paisatgístics 
de la zona. 
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9. Protegir els elements patrimonials del territori i ordenar l’espai en coherència. 

Al municipi de Talarn es troben diversos elements del patrimoni arqueològic i arquitectònic distribuïts 
per tot el terme. Per tal de garantir una bona protecció d’aquests elements catalogats, és adient no 
situar camps fotovoltaics a les seves proximitats per tal de reduir, especialment, l’impacte visual 
sobre indrets amb cert valor cultural. 

Per tal d’analitzar l’afectació de cada alternativa sobre aquests elements patrimonials s’han 
superposat aquests elements en la figura anterior. D’aquesta manera es pot observar com alguns 
d’aquests elements queden dins de l’àmbit definit per les alternatives 1, que inclou tota l’àrea 
acolorida, la 2 i la 3, que és la que suposa una àrea menor. 

Amb tot això, l’alternativa 3 és la que inclou menys elements patrimonials dins de l’àrea definida, i 
l’alternativa 1 és la que n’inclou més. Sigui com sigui, a totes les alternatives s’inclouen elements 
patrimonials, i en tots els casos s’hauran de tenir en compte per a la futura ubicació dels camps 
fotovoltaics valorant l’impacte paisatgístic en cada projecte concret. 

Es valoren doncs les tres alternatives de forma moderada, de manera que els projectes derivats per 
a la instal·lació de parcs solars fotovoltaics hauran de tenir en compte aquest aspecte. 

 

10. Preveure aspectes com al continuïtat d’itineraris i camins de caràcter patrimonial i cultural, i garantir l’accessibilitat al medi 
rural mitjançant la preservació de la xarxa de camins. 

Les instal·lacions de parcs solars fotovoltaics comporten la col·locació de tanques perimetrals per 
qüestions de seguretat que, segons la forma de col·locar-les, poden comportar el tall de camins 
agrícoles o ramaders impedint una bona accessibilitat als camps de cultiu. 

La delimitació dels camps per a ficar-hi les plaques acostuma a donar-se per parcel·les, tenint molt 
en compte la continuïtat dels camins i la no afectació a l’accessibilitat al medi rural. Aquests aspectes 
venen determinats en els projectes concrets d’instal·lació de cada camp fotovoltaic, i són 
independents de la seva ubicació en els termes que en aquest document s’estudia. Per aquest motiu, 
les tres alternatives es valoren favorablement ja que per si mateixes no impliquen la interrupció de 
la xarxa de camins del municipi. En tot cas aquest criteri i objectiu ambiental s’haurà de valorar en 
cadascun dels projectes per a la instal·lació de camps fotovoltaics. 

 

11. Evitar efectes negatius sobre les principals infraestructures del territori. 

Les principals infraestructures del terme de Talarn són la carretera C-13 i la via del tren dels llacs. 
En cap de les alternatives s’afecta negativament aquestes infraestructures més enllà de la possibilitat 
de crear cert impacte paisatgístic visible des de les mateixes, factor que ja ha estat valorat en el 
criteri i objectiu ambiental número 8. 

Excloent l’impacte paisatgístic i visual, cap de les alternatives afecta a les infraestructures principals 
del territori, per tant es valoren les tres alternatives de forma favorable. 

 



 

 

 

5.4 RESUM DE LA VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

A continuació es mostren les diferents valoracions de cada alternativa respecte els objectius i criteris 
ambientals específics exposats anteriorment. 

 

VALORACIÓ SEGONS CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

Objectius Valoració 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

1. Adaptar l’ordenació a les formes del relleu, evitant les zones de majors pendents.    

2. Preservar els espais d’interès geològic o geomorfològic.    

3. Assegurar les condicions dels sòls per tal d’evitar la seva erosió i la reducció de la seva 
capacitat agrològica. 

   

4. Estructurar el territori en base al valor del suport, considerant els aspectes productius i 
serveis ambientals. 

   

5. Mantenir les condicions hidrogeològiques de la conca evitant l’augment de l’escorrentia 
superficial i la reducció de la capacitat d’infiltració dels sòls. 

   

6. Conservar els espais de major valor natural com boscos, marges o vegetació de ribera, 
així com els espais amb hàbitats d’interès comunitari. 

   

7. Garantir la connectivitat ecològica evitant l’afectació dels espais de major valor natural 
i de connexió com zones forestals o les zones del connector fluvial de la Noguera Pallaresa. 

   

8. Preservar els valors paisatgístics existents mitjançant la integració paisatgística i tenint 
en compte els principals punts d’observació. 

   

9. Protegir els elements patrimonials del territori i ordenar l’espai en coherència.    

10. Preveure aspectes com al continuïtat d’itineraris i camins de caràcter patrimonial i 
cultural, i garantir l’accessibilitat al medi rural mitjançant la preservació de la xarxa de 
camins. 

   

11. Evitar efectes negatius sobre les principals infraestructures del territori.    

Resum    

 5 1 0 

 1 5 1 

 5 5 10 

IDONEITAT SEGONS CRITERIS I OBJECTIUS 3 2 1 

Valoració dels efectes ambientals 

 Valoració compatible. El planejament ho resol o ho pot resoldre satisfactòriament 

 Valoració moderada. El planejament necessita mesures correctores per a resoldre-ho de manera 
satisfactòria 

 Valoració negativa, presenta un valor desfavorable el criteri de valoració. No és excloent quant a que els 
criteris excloents han permès delimitar aquest àmbit com a possible 

 

Amb aquesta valoració es conclou que l’alternativa que millor resol els objectius perseguits és la 3, 
que amb una superfície total de sòl de 269,75 ha, aporta prou sòl per satisfer la demanda total que 
fixa Talarn de 36 ha, per a la instal·lació de renovables a terra. 
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6.  PROPOSTA 

Un cop finalitzada la valoració de les alternatives segons els criteris i objectius ambientals, la proposta 
d’aquest treball per a la implantació territorial d’instal·lacions fotovoltaiques al municipi de Talarn 
es correspon amb l’alternativa 3, amb una ocupació màxima de 36 ha en l’àmbit delimitat, i una 
potència mitjana instal·lada de 1MW/ha 

Es proposa que es delimiti un àmbit, amb superfície de 269,75 ha, en sòl no urbanitzable a la zona 
nord del terme municipal per a la possible implantació de parcs solars fotovoltaics. Aquesta superfície 
és suficient  per satisfer la demanda total que fixa Talarn de 36 ha, per a la instal·lació de renovables 
a terra. 

Aquest àmbit s’ubica concretament en sòls de protecció preventiva (excloent les parcel·les de 
regadiu), amb morfologies generalment planes i orientacions òptimes per al rendiment dels parcs 
fotovoltaics. S’inclou també a la proposta una àrea de superfície corresponent a l’embassament de 
Sant Antoni, en la qual és possible la ubicació de plaques solars. 

D’aquesta manera la proposta deixa fora de l’àmbit per a la possible ubicació de parcs solars les zones 
de major potencial productiu del municipi, com són els sòls de regadiu, i les zones amb majors valors 
ecològics i paisatgístics, com són els sòls de protecció especial definits pel planejament territorial. 

Amb tot això s’aconsegueix una àrea apta per a la implantació de parcs fotovoltaics, que respon a les 
necessitats energètiques del municipi segons la seva voluntat de ser un municipi amb generació 
d’energies renovables per a l’autoconsum i per a satisfer la quota de solidaritat energètica territorial. 
El municipi de Talarn col·labora d’aquesta manera en els objectius globals i nacionals de reduir les 
emissions de GEH mitjançant l’ús d’energies renovables, així com la sobirania energètica del territori 
català. 

Aquest document assoleix els objectius mencionats tenint en especial consideració la preservació dels 
valors ambientals, paisatgístics i culturals del territori, evitant la generació d’impactes negatius sobre 
el medi. 

Els esforços per a la reducció d’impactes negatius en la instal·lació de parcs solars hauran de continuar 
en els projectes concrets per a cada proposta d’instal·lació, que s’hauran de realitzar d’acord a les 
determinacions de les normatives aplicables en cada cas. 
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7.  MESURES 

7.1 ESTRATÈGIA GENERAL DE LA IMPLANTACIÓ 

En l’avanç es van proposar una sèrie de mesures correctores per als projectes d’implantació de parcs 
solars fotovoltaics al municipi de Talarn. Les mesures es fonamenten en les següents estratègies: 

LIMITACIO DE SUPERFICIE 

Donada la coincidència d’altres instal·lacions fotovoltaiques i la hidroelèctrica del pantà à de Sant 
Antoni, s’entén que l’ocupació territorial de renovables al municipi de Talarn ja és molt considerable: 

 4,5 ha de Nerets, que és una instal·lació ja en funcionament 

 36 ha, previstes per a noves implantacions a terra, fruit de la quota de solidaritat energètica 

 152 ha, de la làmina d’aigua del pantà de Sant Antoni, que expressa el potencial hidroelèctric del 
municipi, i per tant també la seva aportació a renovables. 

La superfície dedicada a Talarn a renovables és, en conseqüència, de 200 ha, que equival a un 7% de 
la seva superfície. 

EMPLAÇAMENT 

La millor estratègia respecte els efectes sobre el paisatge és la tria d’un correcte emplaçament dins 
de l’àmbit determinat per la proposta del projecte. Per a la implantació de nous projectes fotovoltaics 
es realitzaran els pertinents Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística en cada cas, que inclouran 
un anàlisi de les conques visuals, i que determinarà la idoneïtat de les parcel·les concretes per a la 
seva ubicació. 

En el document per a l’aprovació inicial es determinarà entre d’altres: 

 Distància a camins. 

 Parcel·la màxima, en funció del parcel·lari del municipi 

 Coincidència de límits entre dos parcs fotovoltaics 

RESPECTE DELS TRETS GEOMORFOLÒGICS PRINCIPALS 

Les noves implantacions s’hauran d’implantar respectant els límits naturals existents i els límits de la 
parcel·lació, per no afectar a la xarxa de camins i als accessos al medi rural i, en tots els casos, sense 
realitzar modificacions en els relleus que impliquin moviments de terres. 

ES MANTÉ UNA FRANJA PERIMETRAL 

Es mantindrà una franja perimetral entre el parc fotovoltaic i els seus límits, evitant competència 
d’usos, i concretament ombres sobre les plaques, que en altres situacions podrien comportar la tala 
d’arbrat. 

Generalment els panells es mantindran a la zona interior de les parcel·les, col·locant la tanca de 
seguretat en el límit de la instal·lació. Les tanques s’ocultaran amb la vegetació dels marges de 
parcel·les. 



 

 

 

COBERTA VEGETAL DEL CAMP FOTOVOLTAIC  

S’ha de preveure el manteniment d’una coberta vegetal herbàcia sobre el camp per tal de reduir el 
potencial de pols, garantir la conservació dels sòls, evitar els processos erosius i mantenir el potencial 
de biodiversitat. 

Es preservarà també la vegetació dels marges per tal de preservar la biodiversitat de l’àmbit, 
especialment pel que fa a l’avifauna. 

INTEGRACIÓ DELS ELEMENTS CONSTRUÏTS 

La implantació de la planta fotovoltaica sol·licita la necessitat d’implantar elements construïts, que 
es redueixen als mínims indispensables, i concretament armaris de connexió i edificis de 
transformació, connexió i mesura. 

Es proposa donar un acabat amb colors terrossos a les edificacions evitant els colors blancs, o altres 
tons no adaptats al territori. 

7.2 CONCRECIÓ DE LES MESURES. 

A més dels aspectes lligats amb la implantació de renovables al municipi de Talarn, també s’han 
definit mesures generals que actualitzen les NNSS, especialment per dotar-les de coherència amb el 
planejament territorial i sectorial sobrevingut, i que ara són documents d’obligada referència. 

En aquest context les estratègies definides i les derivades d’aquest plans superiors s’han concretat 
de la següent manera: 

Article 1. Filtres transversals 

Es defineixen els filtres transversals com els àmbits que generen condicionants normatius addicionals 
a la qualificació de les zones a la que es superposen. La seva naturalesa es deriva del seu caràcter 
territorial, que supera la lògica municipal, i per tant són transversals a les presents NNSS, amb un 
articulat específic. 

Els filtres tranversals definits complementàriament a les presents NNSS, són les següents: 

/ Sòls inclosos en la XN2000, que corresponen al riu Noguera Pallaresa i a les seves Ribes. 

/ Sòls d’especial protecció pel seu valor natural i de connexió, inclosos en el PTPTP 

/ Sòls de protecció territorial pel seu valor agrari, inclosos en el PTPTP 

/ Sòls aptes per a la implantació de instal·lacions fotovoltaiques. 

Article 2. Regulació específica dels sòls inclosos en XN2000 

Els usos i activitats que es vulguin desenvolupar en aquests sòls estaran subjectes a la qualificació 
urbanística de les presents NNSS. 

Per la seva implantació es seguiran les recomanacions de sòls inclosos en la XN2000, i tindran com 
objectiu la millora d’aquests espais, i en cap cas comportaran una pèrdua de qualitat o posaran en 
risc els objectius de la seva protecció. En aquests espais caldrà considerar els aspectes següents: 

 Mentre no s’aprovin els respectius plans especials de desenvolupament, la regulació dels espais 
de la xarxa Natura 2000 es regirà per la Llei 12/1985 d’espais naturals, el Pla d’espais d’interès 
natural (Decret 328/1992), i les directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 
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aprovades per l’acord GOV/112/2006 i l’Instrument de Gestió de les Zones Especials de 
Conservació declarades a la regió mediterrània, aprovat per l’acord GOV/150/2014. 

 En els espais de la xarxa Natura 2000 també serà d’aplicació l’article 2.6 de les normes 
d’ordenació territorial del Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran. 

Article 3. Sòls d’especial protecció pel seu valor natural i de connexió. 

1. Els espais inclosos en la categoria de sòl de protecció especial del Pla territorial parcial de l’Alt 
Pirineu i Aran s’atendrà a la regulació de  l’article 2.6 de les seves normes. 

2. Aquests espais, llevat de les instal·lacions existents en el moment de redacció d’aquestes normes, 
queda exclosa la possibilitat de la seva transformació per a la implantació d’instal·lacions 
fotovoltaiques a terra que no siguin d’autoconsum, i amb una potencia inferior a 100 KW. 

Article 4. Sòls de protecció territorial pel seu valor agrari 

1. Els espais inclosos en la categoria de sòl de protecció territorial del Pla territorial parcial de l’Alt 
Pirineu i Aran s’atendrà a la regulació de  l’article 2.8 de les seves normes. 

2. Aquests espais, llevat de les instal·lacions existents en el moment de redacció d’aquestes normes, 
queda exclosa la possibilitat de la seva transformació per a la implantació d’instal·lacions 
fotovoltaiques a terra que no siguin d’autoconsum, i amb una potencia inferior a 100 KW. 

Article 5. Protecció dels sòls forestals. 

Amb independència de la qualificació assignada, els espais que tenen caràcter forestal d’acord amb 
allò establert a la legislació forestal vigent, es regularan d’acord amb les seves determinacions pel 
que fa a les autoritzacions de tala i rompuda forestal i per tant s’hauran de condicionar a l’obtenció 
de les autoritzacions corresponents de l’administració forestal i a la tramitació d’avaluació ambiental 
que s’escaigui. 

Article 6. Altres condicions relatives a la protecció del medi físic 

1. A les àrees del sòl no urbanitzable els serà d’aplicació les determinacions establertes en la 
legislació sectorial vigent relativa a la contaminació lumínica i acústica. 

2. Quant a la contaminació acústica, mentre no s’aprovi el mapa de capacitat acústica del municipi 
de Talarn, s’estableix, en general, a tot el SNU una Sensibilitat Acústica Alta, i concretament uns 
valors límits corresponents a A3 (Habitatges situats en el medi rural), llevat de: 

 Tot el límit amb les infraestructures de comunicació (C13, C1412b, C1311, Ferrocarril de 
Lleida a la Pobla de Segur, la carretera de Talarn, Carretera de Santa Engràcia) , que tindran 
una consideració de B1 

 Els espais oberts confrontants amb la central hidroelèctrica de Nerets, que tindrà una 
zonificació de B3 

 El sòl no urbanitzable que limita el sòl qualificat d’implantació de l’Acadèmia de Suboficials 
es considera, a efectes de zonificació acústica, un B2 



 

 

 

3. Quant a la contaminació lluminosa, s’atendrà a allò que estableix el Mapa de Zonificació Lumínica 
de Catalunya, i seguint els següents criteris: 

 

ZONIFICACIÓ LUMÍNICA 

Zonificació urbanística  Recomanat Màxima 

Sòl no urbanitzable general E2 E3 

Sòl no urbanitzable. Filtre XN2000 E1 E1 

Sòl no urbanitzable. Filtre sòl d’especial protecció valor 
natural i de connexió 

E1 E2 

Sòl no urbanitzable. Filtre sòl d’especial protecció territorial 
pel seu valor agrari 

E2 E3 

E1. Protecció màxima   

E2. Protecció Alta   

E3. Protecció Moderada   

 

Article 7. Sòls aptes per a la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques a terra en SNU 

Article 7.1. Potencia màxima instal·lada al municipi amb instal·lacions fotovoltaiques a terra 

Fins que no s’estableixi un marc normatiu general que determini cap altre valor, a través d’un pla 
jeràrquicament superior, o sigui modificat per una ordenança municipal específica definida a tal 
efecte, la potència màxima a instal·lar al municipi de Talarn és de 36 MW, que es diferencien en: 

 Autoconsum, que es fixa en base a una potència de 2,28 KW/habitant. 

 Solidaritat energètica, que s’obté de la quota de dèficit de sòl en el conjunt de Catalunya per a 
implantar la potencia d’autoconsum definida en el punt anterior, repartida en base a la 
disponibilitat de sòl apte per a la implantació d’energies renovables a terra. Del resultat d’aquest 
mètode resulta una potència de solidaritat energètica a implantar al municipi de Talarn de 36 
MW. 

Article 7.2. Emplaçament 

1. Nomes es podrà implantar camps fotovoltaics a terra en els sòls expressament definits per 
aquestes NNSS, i que queden recollits en el plànol XX 

2. Queden exclosos d’aquesta prohibició els camps fotovoltaics de potencia inferior als 100 kW per 
autoconsum. 

Article 7.3. Potencia minima per unitat de superfície 

La potencia mínima per unitat de superfície dels camps fotovoltaics a terra en el municipi de Talarn 
és de 0,75 MW/ha. 

Article 7.4. Condicions d’implantació. Distàncies 

1. Les noves implantacions s’hauran d’implantar respectant els límits naturals existents i els límits 
de la parcel·lació, i no afectar a la xarxa de camins i als accessos al medi rural i, en tots els casos 
evitant canvis en la morfologia del terreny que comportin una modificació de la cota final del 
terreny respecte la rasant de +/- 1,5 m. 
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2. Les instal·lacions fotovoltaiques a terra podran implantar-se fins a una superfície màxima 
continua  de 5 ha. Per implantacions de major superfície caldrà fraccionar la parcel·la amb 
superfícies menors a les 5 ha. 

3. La separació mínima entre les tanques de dos camps fotovoltaics contigus, siguin o no part de la 
mateixa explotació, serà mínim de 30 m., mesurats de manera ortogonal a les dues tanques. 

En aquest sentit es defineix una distància mínima de la tanca que delimita el camp fotovoltaic a 
límit de parcel·la de 15 m.  

Aquesta distància es podrà veure reduïda a 10 metres quan la potencia instal·lada sigui inferior a 
2 MW, o la superfície de la parcel·la sigui inferior o igual a 3 ha. 

4. La distància de la tanca que delimita el camp fotovoltaic a camí públic serà de: 

 10 metres per instal·lacions de menys de 2MW, o superfície inferior a 3ha, i 

 15 metres per a la resta d’instal·lacions 

Quan dos camps fotovoltaics siguin confrontants a ambdós bandes de camins públics  en una 
distància superior als 100 metres, la separació entre ells s’incrementarà fins a 25 metres a límit 
de camí, configurant una distància conjunta de 50 m, més la secció de camí. L’últim confrontant 
assegurarà la distancia requerida de 50 m, més la secció de camí. 

Es respectaran sempre les amplades definides pels camins ramaders, atenent a la seva 
classificació i protecció en  el marc de la Llei 3/1995, de vies pecuàries, o la que la substitueixi. 

5. No estan permeses longituds confrontants a camí públic superiors als 200 metres. En aquests casos 
la distància a camí públic serà de 50 metres, configurant una distància mínima entre camps 
confrontants de 100 metres, més la secció del camí. 

Article 7.5. Protecció del sòl 

1. Es procurarà no generar moviments de terres, ni tan sòls reperfilats, per a la implantació dels 
camps fotovoltaics. 

 En el cas que no sigui possible, previ als moviments de terra es portarà a terme el decapatge 
de la terra vegetal, en una fondària mínima de 30 cm. 

 Aquesta s’abassegarà en cordons continus en zones de pendent inferior al 10 %, i amb una 
alçada màxima de 2 m. 

 Un cop fets els moviments de terra i reperfilat el sòl es procedirà a l’estesa de la terra 
vegetal, amb la fondària extreta. 

Posteriorment, i prèvia a la implantació dels panells es portarà a terme la sembra de tota la 
superfície. 

2. La implantació de l’estructura de panells fotovoltaics es farà preferiblement amb suports 
empentats. 

En el cas de no ser possible es farà amb suports llastrats de formigó prefabricat o similar, evitant, 
en tot cas, la contaminació del sòl amb l’ús de formigó. 

Article 7.6. Tractament de les cobertes del sòl. 

1. S’ha de mantenir una coberta vegetal herbàcia sobre el camp fotovoltaic per tal de reduir el 
potencial de pols, garantir la conservació dels sòls, evitar els processos erosius i mantenir el 
potencial de biodiversitat. 



 

 

 

Es preservarà, sempre que sigui possible, també la vegetació dels marges per tal de preservar la 
biodiversitat de l’àmbit, especialment pel que fa a l’avifauna. 

2. Les cobertes de les zones de límit a camins o distàncies entre camps confrontants i a la límit de 
parcel·la es mantindran preferentment amb cobertes naturalitzades, prats o matollars, fàcilment 
mecanitzables pel seu manteniment. 

Es procurarà una major alçada de la vegetació que s’hi desenvolupi a mesura que s’apropin a la 
tanca de delimitació dels camps fotovoltaics. 

Es permetrà el conreu de les franges a límit de camí públic o franges confrontants entre camps 
sempre que aquestes tinguin una amplada superior als 50 metres. En tot cas, els últims 5 metres 
de límit amb les tanques es mantindrà una coberta naturalitzada, preferentment herbàcia o 
arbustiva, fàcilment mecanitzable pel seu manteniment. 

Article 7.7. Drenatge 

1. Per tal de garantir el manteniment de les condicions de permeabilitat del sòl, i les condicions 
hidrològiques de la conca, evitant generar més escolament que l’actual, es mantindrà una franja 
permanentment llaurada entre rengles de plaques d’una amplada de 2,5 metres. 

2. Es mantindrà l’estructura del drenatge existent, quedant expressament prohibit modificar la 
superfície de les conques vessants. A aquest efecte es presentarà en l’acte de llicència un plànol 
de drenatge on quedin reflectits els drenatges i les línies de flux interiors, abans i després dels 
potencials anivellaments. Per a la realització d’aquest anàlisi s’utilitzarà un model digital del 
terreny d’un pixel màxim de 2 x 2 m. 

 

Article 7.8. Tancament perimetral 

1. Es mantindrà una franja perimetral suficient  entre el parc fotovoltaic i els seus límits, evitant 
competència d’usos, i concretament ombres sobre les plaques per l’existència d’arbrat, evitant 
la seva tallada. 

2. Les tanques, en el cas de ser necessàries, seran de filat metàl·lic de simple torsió fixades en 
postes metàl·lics, d'una alçada de 1,80 -2,00 m. Amb una barrera vegetal per a facilitar la seva 
integració en l’entorn. 
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Article 7.9. Protecció de la fauna 

1. Les tanques deixaran un pas mínim per sota, un sòcol, en tota la seva longitud, de 20 cm per a 
permetre el pas de la fauna. Aquests 20 cm. es restaran de l’alçada de la tanca, de manera que 
el conjunt tanca més sòcol permeable tindran una alçada absoluta màxima, sobre la rasant del 
terreny, de 2,00 m. 

2. Es mantindran sempre que sigui possible els murs de pedra seca  en l’interior del camp fotovoltaic. 
Si no fos possible, es compensarà la pèrdua de refugis per la fauna, en una superfície equivalent, 
fent petits dipòsits de la pedra remoguda, generant vedrunes. 

En tots els casos, es preveurà una vedruna de 25 m2/ha. 

3. En les capçaleres dels rengles de panells fotovoltaics (1 de 5) s’instal·laran hotels d’insectes, tal 
com es mostren en la següent figura. 

 

 

 

4. La xarxa d’evacuació serà soterrada en una longitud mínima de 5 km des del punt d’evacuació. A 
partir del punt on es faci la conversió aèria s’utilitzaran configuracions de suport adaptats per a 
la protecció de la fauna, i alhora es posaran salva ocells en tota la seva longitud. 

Article 7.10. Protecció del paisatge. Integració elements construïts 

1. Revegetació de tanques. 

Les tanques es revegetaran per la seva cara exterior, amb vegetació arbustiva pròpia del municipi 
de Talarn. A efectes indicatiu no limitatiu, podran utilitzar-se les següents espècies: 

Rosmarinus officinalis 

Quercus ilex ilex 

Spartium junceum 

Rubus idaeus 

Lavandula stoechas 

Buxus sempervirens 

2. Color d’acabat dels elements construïts. 

Els elements construïts com casetes per inversors, CMT, …, es podran acabar de tres maneres: 



 

 

 

 Folrats amb pedra de la zona, extreta directament dels murs, o altres construccions existents 
afectades. En tot cas s’evitarà portar materials de fora de l’emplaçament del mateix camp. 

 Pintats en tota la seva superfície, portes i reixes de ventilació incloses, amb una paleta de 
colors terrossos pròpia del lloc. En el cas d’aquesta alternativa, no es pintaran tots els 
elements del mateix color, utilitzant, un per un, tres tonalitats diferents. Cada element 
individual serà d’una sola tonalitat. 

 Pintats de gris fosc RAL 7001 

3. Xarxa d’evacuació, que serà soterrada, traçarà preferentment per camins públics. Només es 
permetran variants fora de camins públics per l’interior de la mateixa finca que allotgi el camp 
fotovoltaic o quant el traçat en variant justifiqui un estalvi de recorregut en una relació de 1 a 
10. 

Article 7.11. Protecció dels bens culturals 

1. Els tres bens de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, en sòl no urbanitzable al municipi de Talarn 
(Pont del Ferrocarril, Ermita del Calvari, Ermita de Sant Sebastià), queden exclosos, incloent una 
franja de protecció de 100 m. al seu voltant de la modificació dels usos tradicionals, que són els 
agrícoles i els forestals. 

2. Qualsevol jaciment tal com apareixen en l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya, queda exclosa la seva afecció per la implantació d’energies renovables. 

3. L’afectació potencial d’aquests jaciments passa necessàriament per l’excavació i el control 
arqueològic de les obres, amb informe previ del Departament de Cultura. Aquestes intervencions 
s’han de dur a terme amb l’autorització del Departament de Cultura, segons estableix la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març de 
2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic i així cal fer-ho 
constar en la normativa de la modificació. 

4. Qualsevol obra / actuació que es dugui a terme, fruit de la present modificació, i que tingui 
afectació sobre el patrimoni competència del Departament de Cultura, en els elements declarats 
BCIN, descatalogacions de BCIL i en la totalitat dels jaciments arqueològics i/o paleontològics 
inclosos en l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, haurà de ser 
informada prèviament pel Departament de Cultura per valorar la idoneïtat de cada proposta en 
concret. 

5. Si durant l’execució d’una obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o 
la direcció facultativa de l’obra, han de paralitzar immediatament els treballs, han de prendre 
les mesures adequades per a la protecció de les restes i n’han de comunicar el descobriment, en 
el termini de quaranta-vuit hores, al Departament de Cultura per valorar la troballa (article 52.1 
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català). 

Article 8. Prevenció de riscos. 

Article 8.1. Risc d’incendi Forestal. 

1. En el cas que el camp fotovoltaic afecti a sòl forestal o estigui en una zona a menys de 500 metres 
de zones forestals, caldrà mantenir una franja en els seus límits de 25 m., neta de vegetació 
arbustiva i una densitat de peus arboris inferir a 150 peus/ha. 

2. En tots els casos, durant la construcció, s’haurà d’atendre a allò que estableix el Decret 64/1995, 
de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Les normes d’aplicació durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març o períodes 
d’alt risc d’incendi forestal, seran:  



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE TALARN PER A L'ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SÒL NO URBANITZABLE I 
PER A LA REGULACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS GENERADORES D'ENERGIES RENOVABLES 

 

PAG. 89 DE 90 

 Per encendre foc i per utilitzar bufadors a tots els terrenys forestals de Catalunya, 
s’observaran les mesures preventives següents:  

- Netejar la zona en què s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un bufador en un 
radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de 
distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, 
mesurats a 1,20 metres del terra. 

- La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d’alçada. 

- La crema començarà i acabarà amb llum de dia. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins 
a la seva total extinció. 

 Restarà prohibit:  

- Llençar objectes encesos. 

- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser 
causa de l’inici d’un foc. 

- La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que 
travessin terrenys forestals. 

 El material vegetal que es produeixi com a conseqüència del desbrossat no s’acumularà ni a 
la mateixa superfície talada ni tampoc s’abandonarà sense tractament previ a les zones 
pròximes. Només previ triturat, el material podrà ser posteriorment dipositat als marges de 
l’obra, però mai fora de l’àrea d’ocupació de la mateixa. En tot cas, com a mesures generals, 
es portarà a terme: 

- Retirada de canons comercials. 

- Trituració o crema controlada, segons la legislació vigent. 

- En tot cas se sol·licitarà autorització a la Generalitat de Catalunya. 

Article 8.2. Risc d’inundació. 

1. Atenent al Reial Decret 638/2016, de modificació del RDPH, són incompatibles les instal·lacions 
fotovoltaiques en  zona de flux preferent, en tots els casos. 

2. En zones inundables, les implantacions fotovoltaiques no podran comportar canvis en la 
morfologia del sòl que comportin un increment d’inundabilitat a tercers. 

 



 

 

 

8.  TRÀMIT I CONCLUSIONS 

Dels estudis ambientals realitzats es pot concloure que el planejament s’ajusta a l’àmbit on s’allotja, 
adoptant la configuració de l’alternativa finalment escollida, que preveu la programació d’espais 
òptims per a la implantació de parcs solars fotovoltaics, donant resposta a les necessitats del territori 
sense malmetre els valors naturals, culturals i paisatgístics del municipi de Talarn. 

Es fixa una superfície màxima de parcs fotovoltaics a terra de 36 ha, amb una potència mínima 
instal·lada de 1MW/ha 

Alhora s’han definit  estratègies a en el marc del planejament, que són mesures per a la implantació 
concreta dels parcs fotovoltaics, evitant o disminuint les tensions amb el territori. 

S’han definit mesures o actuacions, inherents a les pròpies instal·lacions, que donen resposta als 
efectes ambientals més significatius detectats en la proposta. Concretament fan referència a la 
implantació i a estratègies de sostenibilitat: 

 Emplaçament. 

 Respecte dels trets geomorfològics principals. 

 Manteniment d’una franja perimetral. 

 Coberta vegetal del camp fotovoltaic. 

 Integració dels elements construïts. 

Amb les mesures proposades, es podrà garantir una bona implantació i la seva sostenibilitat, i en 
definitiva disminuir les traces sobre el territori envoltant. 

Aquest document inicia el camí en el marc de l’avaluació ambiental, que s’haurà de completar amb 
aquelles que estableixi l’òrgan ambiental en el document d’abast, en el marc de l’avaluació ambiental 
que amb aquest document s’inicia. 

Amb les determinacions del document d’abast, s’ha portat a terme l’estudi ambiental estratègic, que 
acompanya els documents per a l’aprovació inicial del document. 

Aquest es sotmetrà a exposició pública per un termini de 45 dies, en els quals es podran formular 
al·legacions al pla. 

Un cop finalitzat aquest període, i havent recaptat tots els informes sectorials, juntament amb els 
que determini el document d’abast, es procedirà a la redacció d’un refós del Pla, i de l’estudi 
Ambiental Estratègic. També es redactarà un Document Resum, on s’exposarà el resultat del procés 
ambiental del pla i com s’han considerat, en el mateix, les aportacions ambientals durant la 
tramitació. 

En base a aquest document refós es portarà a terme, per part de l’òrgan ambiental, la Declaració 
Ambiental estratègica, permeten, si s’escau, l’aprovació del Pla. 

 

 

Ignasi Grau Roca | enginyer agrònom | IGREMAP SLP 

Talarn, febrer de 2023 
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