Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat - Projecte Parc solar fotovoltaic a Son Castelló - Palma

IX.

ANNEX I: ESTUDI D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

L'article 21 aplica Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears, indica que els estudis de impacte ambiental
a més del contingut mínim estipulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental, inclouran un annex d'incidència paisatgística que identifiqui el paisatge afectat
pel projecte, els efectes del seu desenvolupament i, si escau, les mesures protectores,
correctores o compensatòries.

Introducció
Per avaluar els efectes sobre aquest recurs analitzarem les característiques del paisatge on
s'implanta el projecte i del seu entorn, així com la identificació dels focus visuals significatius
i la visibilitat del projecte.
Per avaluar els impactes paisatgístics relacionats amb la implantació d’un camp de plaques
solars a sòl rústic, s’han considerat els següents elements:
-

Característiques de la unitat del paisatge on es troba l’àrea d’actuació
Estudi de la conca visual de diversos punts cap a la parcel·la
Fragilitat paisatgística de l’espai
Qualitat del paisatge

En l’estudi ens hem centrat en l’estudi de l’impacte d’incidència paisatgística del camp de
plaques solars, ja que la xarxa d’avaluació, una vegada realitzat el soterrament, no s’espera
que hi hagi alteració sobre el paisatge actual.

Medi perceptiu. Paisatge
El paisatge pot definir-se com la percepció polisensorial i subjectiva del medi. Es considera el
paisatge com una combinació d’elements físics, biòtics i antròpics, el resultat visible dels
quals és clarament perceptible, però no sempre fàcilment comprensible. Per a abordar
l’estudi dels components del paisatge s’han agrupat aquests en tres grans blocs:




Abiòtics o físics: entre els quals es troben el relleu, el sòl o substrat geològic i l’aigua.
Biòtics: encara que la seva funció en el paisatge és molt inestable i variable, la
vegetació sol ser l’element més visible i el que crida més l’atenció de l’observador.
Construïts o antròpics: dins d’aquest bloc entren totes aquelles activitats humanes
que afecten de forma directa o indirecta en la configuració del paisatge.

La importància del relleu i del sòl radica en que exerceixen una forta influència sobre la
percepció del paisatge. Aquests components constitueixen la base sobre la que s’assenten i
desenvolupen els altres components (vegetació, actuacions humanes, etc.) i condicionen la
majoria dels processos que tenen lloc en ell, el que els fa indispensables per a entendre el
funcionament del paisatge.
Si el relleu permet entre altres coses distingir unitats paisatgístiques, la superfície del sòl
aporta a la imatge dels paisatges les seves textures i els seus colorits. Quant a la vegetació,
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dir que és la que assumeix gran part de la caracterització del paisatge visible ja que
constitueix pel general la coberta del sòl i és l’element més aparent.
Finalment, les actuacions humanes en el paisatge es desenvolupen a través de múltiples
accions de molt diversos significats. De totes les que poden donar-se en aquest paisatge,
s’han considerat quatre com les que, fonamentalment, donen vida o humanitzen aquest
espai:





Les activitats agrícoles, per la importància que presenten com a modeladors del
paisatge i per ser l’ocupació tradicional del sòl.
El poblament, com a impremta principal de la presència de l’home.
Les vies de comunicació, enteses com a àmbit dels desplaçaments i elements de
visualització i creació d’imatges.
Elements històrics, ja que constitueixen un valor afegit i fan que el paisatge no només
sigui un recurs escènic sinó també cultural.

Tots aquests components es descriuran a l’àrea que inclou l’espai objecte d’estudi, per
intentar descobrir quin és la seva participació dins del funcionament del paisatge de l’àrea
on es situa.

Metodologia
Per avaluar els efectes sobre aquest recurs analitzarem les característiques del paisatge on
s'implanta el projecte i del seu entorn, així com la identificació dels focus visuals significatius
i la visibilitat del projecte.
En l’estudi ens hem centrat en la incidència paisatgística del camp de plaques solars, ja que
la xarxa d’evacuació, una vegada realitzat el soterrament, no s’espera que hi hagi alteració
sobre el paisatge actual.
Per avaluar els impactes paisatgístics relacionats amb la implantació d’un camp de plaques
solars a sòl rústic, s’han considerat els següents elements:
-

Característiques visuals del projecte
Característiques de la unitat del paisatge on es troba l’àrea d’actuació
Estudi de la conca visual de diversos punts cap a la parcel·la
Fragilitat paisatgística de l’espai
Qualitat del paisatge

D'aquesta manera, en primer lloc es descriuen les característiques del projecte posant
especial atenció a la ubicació, projecció del PFTV i descripció dels elements de parc
susceptibles de causar un impacte.
Seguidament es descriu la unitat del paisatge on ubicar el projecte, amb la finalitat
d'identificar aquells elements de la pròpia parcel·la que puguin tenir incidència en la
visibilitat de parc solar.
A continuació es determina l'Àmbit de l'Estudi, el qual està constituït per la conca visual, o
territori que pot ser observat des de l'actuació identificant també els punts des d'on
l'actuació pot ser visible. Amb especial atenció als punts habitats més propers, els de major
afluència i als punts elevats des d'on l'actuació pot ser més visible. Aquesta anàlisi s'ha
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complementat amb les fotografies aèries i les fotografies de camp preses des i cap a la zona
d'actuació, obtingudes des d'aquests punts d'observació.
Finalment, s'avalua la incidència paisatgística del projecte mitjançant metodologia
qualitativa, en funció de la visibilitat de l'actuació i de la seva adaptació a l'entorn. Això
permet obtenir conclusions útils per avaluar la incidència de l'actuació en el seu context
territorial.
El present capítol, destinat a analitzar la incidència paisatgística del projecte, inclou l'estudi
de la incidència des de diferents focus visuals.

Característiques visuals del projecte
Principalment, per extensió i per importància, és podria determinar que el projecte en
qüestió, es correspon amb la implantació d’elements artificials, de baixa altura i extensius,
que podrien resultar visibles des de focus d'observació rellevants.
La zona afectada pel projecte presenta un relleu molt suau, amb un pendent al voltant de
l’1% de mitjana. Aquest relleu suau limita en gran mesura, que hi hagi visibilitat des d’àrees
pròximes o que es situïn a una elevació similar: la distància existents i els múltiples obstacles
que s’interposen entre l’observador i el projecte, impossibilita la visibilitat de camp de
plaques des de la majoria de focus visuals pròxims, com es comprovarà en l’estudi.
Els principals focus visuals que s’han estudiat, són els camins pròxims o vies de comunicació
amb volums de mobilitat importants (Ma11, Ma 13, Tren de Sóller i Metre a la UIB), àrees
residencials pròximes (Sa Indioteria, Sa Tanca, Son Sardina i disseminats de Sa Indioteria
pròxims).
S’han descartat alçades màximes habitades, ja que no es troba cap en àrees menor a 5km.
Tenint en compte la configuració de parc fotovoltaic, els elements susceptibles de causar un
impacte paisatgístic són:
•
•
•

Panells fotovoltaics
Edificis prefabricats per als centres de transformació (CT)
Edificis prefabricats per al Centre de Control i Mesura.

El cablejat projectat dins de l’àrea del PFTV Son Castelló, transcorrerà soterrat.
En el perímetre del marc d’implantació de les plaques, no existeix pràcticament barrera de
bardissa o vegetació forestal, pròpia de la finca (sí es pot trobar bardisses o tancaments
arboris de finques confrontants), que és habitual en els tancaments de finques agrícoles.
Total i com es contempla en el projecte, serà necessari instal·lar-la de vell nou, per limitar la
visibilitat del PFTV i els edificis que s’hi construeixin.
A l’Estudi d’Incidència Paisatgística, es presenten els mapes de visibilitat de la zona que
s’obtenen des de diversos punts crítics que donen una idea de la visibilitat de la zona. Aquests
mapes en la seva generació no sempre són capaços d’introduir tots els elements claus que
determinen la visibilitat d’un espai, ja que juntament amb les alçades i modelatge del terreny
(que ens proporcionen els Models Digitals del Terreny), hi ha elements constructius i
vegetació, entre d’altres obstacles que són importants a l’hora de determinar al visibilitat
d’una àrea. En qualsevol cas, el LIDARs mesuren parcialment aquests obstacles i els
incorporen als DEM. Per aquest motiu, es mostren fotografies des d’alguns punts de major
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visibilitat que proporcionen resultats més fidels a la realitat, tenint en compte no només la
orografia, sinó també altres elements en altura com al vegetació o edificacions.
Panells fotovoltaics
L'altura de les plaques sobre els seus suports és reduïda, sempre inferior a 3 m (2,41 m d’alt).
Quan el terreny és pla, l'alçada màxima considerable per a l'estudi d’incidència visual és
pràcticament d'una sola filera de plaques. Quan es tracta de terrenys en pendent, s'ha de
tenir en compte la possibilitat que hi hagi agregació visual entre fileres de plaques, que no
es el cas del parc fotovoltaic que ens ocupa.
Les plaques són de color negre o blau molt fosc, si bé la tonalitat perceptible de les mateixes
es troba correlacionada amb les condicions atmosfèriques, retornant, segons la posició, de
tons blavosos a gris fosc i negre com a combinació del reflex de l'atmosfera, quan l'angle
d'observació es redueix en relació a l'observació perpendicular, tal com es pot apreciar a la
imatge. Els colors que dominen la part posterior de les fileres de plaques, són diferents: més
metàl·lics, i blanquinosos, corresponents amb de la instal·lació de ferro galvanitzat.
L'estructura de suport dels panells està dissenyada per orientar la superfície dels mòduls
fotovoltaics al sud amb una inclinació de 30º.
Els panells fotovoltaics a instal·lar, no produeixen reflexos.

Fotografia 24. Mostra de plaques fotovoltaiques.

Aquesta situació permet compatibilitzar amb un possible aprofitament agrícola, la distància
entre plaques, permet fins i tot el pas de maquinària agrícola entre les fileres. El plantilla l’ús
de la parcel·les per a l’aprofitament de ramaderia ovina. Fins i tot, aquestes estructures
proporcionen ombres que són aprofitades pels mateixos ovins bé per protegir-se de la pluja
o del sol.
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Edificis prefabricats per als CTs i CMM
Tots els edificis compliran amb els requisits establerts per la norma 22 de PTM i per reduir
així, l'impacte visual es planteja una solució de tancament exterior a base de pedra calcària,
persiana de fusta o alumini de color verd perquè s'adeqüi a les construccions properes.

Unitat de paisatge: àrea periurbana de Palma
L’àrea objecte d’estudi, s’integra en Unitat del Paisatge 4 Badia de Palma i Pla de Sant Jordi
segons PTI 2004, i Unitat del Paisatge Badia i Pla de Palma segon l’Atlas de los paisajes de
España (MMA, 2003).
La UP 4 (Badia de Palma), és de les unitats de paisatge amb un règim de menor protecció. Els
criteris de major protecció s’estableixen en relació amb els paràmetres per a la implantació
de nous habitatges en el sòl rústic i amb mesures per a la protecció de determinats elements
característics del paisatge, tant naturals com culturals (parets de pedra en sec, barraques de
roter, cases de neu, marjades, forns de calç...), la preservació de l’estructura natural del
terreny davant possibles moviments de terres o bé la creació de separacions i passos de
fauna per a facilitar el moviment de la fauna silvestre. Les unitats de paisatge 1, 2 i 5 contenen
regulacions quant a l’ús del sòl rústic més restrictives que en la resta de zones. No és el cas
que ens ocupa.
Des del punt de vista del paisatge urbà, es tracta d’una ciutat amb una estructura radial, que
creix des del centre històric cap al l’extraradi. El creixement de Palma, ha propiciat que nuclis
relativament aïllats, es connectin de forma urbana i creixi la conurbació de Palma, que
s’estén a municipi limítrofs (Marratxí, Llucmajor i Calvià).
Segons la categorització del PTIM, part de la superfície del municipi està valorada
paisatgísticament en diferents graus (coincidint el grau més alt d’aquesta catalogació amb
àrees que presenten alguna figura de protecció, com AANP o ANEI). L’àmbit en el que es
troba la finca d’estudi, es qualifica de Valoració Paisatgística Moderada.
La descripció del Pla Territorial de Mallorca, de l’àrea confrontant a l’àmbit d’estudi (vinculat
a l’espai al voltant del Torrent Gros), que es situa entre els termes municipals de Palma i
Marratxí, es caracteritza per ser un entorn metropolità periurbà amb una escassa integració
territorial i un paisatge degradat. La manca de coordinació entre els planejaments urbanístics
dels dos municipis i les diferents etapes històriques d’urbanització han generat una
discontinuïtat de trames urbanes i estructures territorials dels diferents assentaments, ja
sigui d’un mateix municipi com entre ells. Aquesta situació ve agreujada per les
discontinuïtats físiques que representen la traça del torrent Gros, límit entre els municipis, i
les diferents vies de comunicació de caràcter territorial, escassament integrades en l’entorn.
En darrer terme la presència d’usos marginals ha acabat de conformar un desenvolupament
territorial fragmentari i fortament desestructurat, que necessita d’una ordenació integral per
tal de millorar, recuperar i requalificar positivament el seu paisatge.
En relació al paisatge periurbà que ens ocupa, hi ha una ocupació dominant de l’ús
residencial a espais en altra temps dedicats al conreu agrícola, però aquests usos residencials
s’han mesclat amb àmbits industrials o de serveis.
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Es tracta d'un paisatge molt empobrit pel que fa a comunitats vegetals es refereix. La
vegetació existent és força reduïda i es correspon amb comunitats ruderals i arvenses
típiques de zones castigades per la antropització intensa. A les zones totalment urbanitzades
la vegetació és pràcticament inexistent.
El paisatge al voltant de l’àrea d’estudi, es tracta d’un paisatge dominat per tres ambients:
periurbà edificat en residencial disseminat i urbanitzacions, industrial i de serveis.
En gran mesura, la residència en dispers es tractat d’un continu de parcel·les edificades
d’habitatge residencial unifamiliar aïllat, de baixa ocupació en parcel·la en la superfície
construïda, espais lliures en l’interior de les parcel·les destinades a vegetació i arbrat o bé a
conreus agrícoles. Aquest tipus d’ocupació ve envoltada de viari ramificat, amb baixa
capacitat i visibilitat i escàs trànsit i tranquil·litat del resident. Moltes parcel·les afegeixen un
tancament perimetral (constructiu o vegetal), que fa conformant un paisatge fragmentat a
la vista de l’observador.
Aquest disseminat es complementa per un creixement actual però amb un històric
d’assentament, com puguin ser les barriades de Son Sardina o Sa Indioteria o urbanitzacions
com Son Macià-Sa Nova Canova, Pla Son Nebot, Son Toells...
Per altra banda, aquest àmbit periurbà hi destaquen grans serveis o instal·lacions que n’opta
per no ubicar-les en el centre urbà de Palma, com puguin ser el Centre Penitenciari,
Hipòdrom, Hospital Universitari de referència, Planta de Tractament de Residus, dipòsit
municipal de vehicles (Son Toell), Central Tèrmica, entre d’altres.
Aquesta àrea també es caracteritza per un creixement dels espais industrials. Aquestes zones
presenten un límits clars i definits, i unes característiques de forma, volum i materialitat que
contrasten clarament amb les unitats que les envolten, en aquest cas, la unitat urbana i
agrícola.
El traçat viari es caracteritza per ser una trama regular de vials que donen lloc a parcel·les de
formes regulars i grans dimensions on es disposen les naus industrials. Els vials estan
projectats amb plantejaments purament funcionals per suportar el trànsit intens de vehicles
d'alt tonatge i són d'una secció ampla, tant a l'interior de la unitat com en els accessos a la
mateixa.
Així, els colors predominants i les formes, evolucionen cap a colors ocres, blancs, grisos, així
com a formes rectangulars (noves construccions) o estructures de grans dimensions, pròpies
de zones urbanes.
En qualsevol cas, el paisatge de la zona d’implementació de plaques, no es tracta d’una taca
de color contínua, sinó que es correspon més aviat a una mescla de colors, textures i
morfologies, amb el que l’afecció per introducció d’elements i estructures artificials, no
destacaran sobre manera en aquest context.
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Fotografia 25. Motra del àrea pròxima a la parcel·la d’estudi: Polígon Industrial de Son Castelló.

Fotografia 26. Continu residencial des de Marratxí (Pont d’Inca Nou-Sa Nova Cabana), fins al Polígon de Son Castelló al fons.

Característiques paisatgístiques de la zona afectada
Les característiques de la zona afecta, no difereixen molt de l’espai descrit de Sa IndioteriaSon Sardina- Son Castelló.
L’àrea de Son Pons, és un espai agrícola (juntament amb dues finques confrontants),
dedicades principalment a l’agricultura de fruiters en regadiu. Les àrees immediates es
caracteritzen per urbanització en disseminat, moltes d’elles de parcel·les aïllades, però
també noves urbanitzacions com la de Son Pons dels Ullastres (una parcel·lació de la finca
originària de Son Pons, situada just a nord-oest d’aquesta). L’espai paisatgístic predominant
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a l’àrea sense cap dubte, és el polígon Industrial de Son Castelló, que creix sense
fragmentació visible, cap als polígons de Son Fuster i Son Rossinyol a sud i sud-oest.
L’accés a les parcel·les on es situarà el PFTV Son Castelló, es realitza des del Camí dels Reis,
un vial que connecta part del disseminat de Sa Indioteria, amb el polígon Industrial de Son
Castelló. El vial concorr paral·lel al carrer del Gremi de Sucrers i Candelers.

Fotografia 27. Camí des Reis, amb el carrer del Gremi de Sucrers i Candelers del Polígon de Son Castelló.

Fotografia 28. Camí d’accés a la finca Son Pons (parcel·la 244, polígon 23) des del camí dels Reis.

S'ha projectat ocupar un 54,94% poligonal del PFTV de la parcel·la, i una ocupació de la
normal del 22,70%, el que implica que la distribució i ocupació de les plaques solars, no és
completa ni uniforme a la finca, sinó que hi ha gran obertures i espais entre estructures.
La distribució de les plaques solars, s’ha realitzat seguint els següent principis: respectar les
edificacions, localitzades de forma central a la finca (es deixen entre 30 i 60 metres de
distància entès els edificis i la instal·lació de plaques, deixant un perímetre lliure al voltant de
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la zona construïda d'habitatge i construccions agrícoles de la finca Son Pons. D’altra banda,
la distribució marca les distàncies de servitud amb línies aèries d’alta i mitja tensió (12 metres
a les línies aèries d’alta tensió que travessen la finca i de 8 metres amb les línies aèries de
mitja tensió), i una distància de 10 metres, amb les parcel·les confrontants. També s’estableix
un perímetre de 10 metres sense ocupació, al camí interior de la parcel·la, d’accés a les cases.
Aquestes servituds i distàncies, acaben determinant la zonificació de la implantació.
Actualment la totalitat dels terrenys on es pretén ubicar els panells solars es troben dedicats
al cultiu arboris de fruiters (ametlers). Conseqüentment la textura i colors estan molt
condicionats als cicles del cultiu i a les diferents estacions, presentant variacions cromàtiques
que van des de tons verdosos a tons marronosos i grisencs (arbres caducifolis).
Des del camí dels Reis i carrer Gremi de Sucrers, permet veure la finca en tota bona part de
la seva extensió, ja que en aquest costat no hi ha instal·lada cap tancament o barrera que
limiti la seva visibilitat.
La finca perimetral ment sí presenta alguns tancaments, propis o dels veïnats que limiten la
visibilitat, des de les finques properes (confrontants o més allunyades).

Fotografia 29. Tancament confrontant amb la finca de Son Pons, referència cadastral 07040A023002580000RY,
Polígon 23, Parcel·la 258.
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Fotografia 30. Tancament de lledoners entre finca d’estudi i Can Paparra i Can Brusca.

Per aconseguir una millor integració s'ha previst la conservació de la reduïda vegetació dels
marges on la hi hagi i es crearà una barrera vegetal perimetral, que venen a complementar
elements que redueixen la visibilitat del PFTV Son Castelló projectat.
Minimització de l’impacte paisatgístic

En el projecte de l'activitat i el EIA que l'acompanya es contemplen les següents mesures
preventives, correctores i / o compensatòries per millorar la integració paisatgística del PSC:
1. Disseny de parc amb línies elèctriques subterrànies enfront de l'opció de línia aèria.
2. Es recobriran les rases subterrànies amb terra natural a fi de facilitar la recuperació
natural del terreny.
3. Es continuarà fent un ús agrari de la parcel·la, amb creixement de vegetació herbàcia
entre les pèrgoles de les plaques solars.
4. Implantació de les plaques en el terreny mitjançant ancorat de perfils metàl·lics,
sense modificació del sòl front de l'opció de pavimentat del terreny o mitjançant
tests prefabricades de formigó.
5. Elecció d'estructures de suport de baixa altura (inferiors a 3 m) i inclinació (30º) amb
la finalitat d'optimitzar la producció d'energia i reduir l'impacte visual.
6. Les plaques fotovoltaiques encarregades de transformar la llum solar en energia
elèctrica, seran de silici cristal·lí de potència 400 Wp, el que permet maximitzar la
producció en el espai disponible.
7. Disseny dels edificis compliran amb els requisits establerts per la norma 22 de PTM.
8. Es crearà una barrera perimetral plantació d'arbres característics de la zona d'alt
port, adaptats a les condicions hídriques del municipi.
9. La instal·lació no requereix de cap tipus d'il·luminació exterior.
10. Utilització de mitjans agrícoles (pastura d’ovelles) per al manteniment de la
vegetació herbàcia, sense l’ús d’herbicides.
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Focus visuals rellevants i visibilitat
Per a la realització de l’estudi de visibilitat de la PFTV de Son Castelló s’han determinat unes
àrees d’influència visual, definides com l'àmbit espacial on es manifesten els possibles
impactes paisatgístics ocasionats per les activitats previstes després de l'execució d'un
projecte.
L'àrea d'influència visual, determinada en part, per la conca visual o territori observat des de
l'actuació, ha de ser proporcional a l'envergadura del projecte. La visibilitat fa referència al
territori que pot veure’s des d’un punt o una zona determinada, depenent del punt
topogràfic on ens situem.
S’ha de tenir en compte que la vista humana es veu afectada per la distància, el que ocasiona
una pèrdua de nitidesa de visió i, a causa de les condicions de transparència de l'atmosfera i
als efectes de curvatura i refracció de la terra, té un límit màxim per sobre del que no és
possible veure, queda d’aquesta manera, determinat l’abast visual.
Topogràficament pel tipus de relleu que es tracta (molt pla al voltant de l’1%), fa que la
visibilitat a priori pugui ser certament elevada -principalment perquè aquesta és una
característiques dels voltants de l’espai- des de diversos punt envoltant a la zona d’estudi i
fins i tot des de punt molt més allunyats geogràficament. Però entren en joc altres elements
com són les bardisses vegetals, construccions i edificacions, estructures de tancament
tradicionals (com són les parets de pedra en sec), que juguen un paper prioritari i que
tanquen i limiten de forma molt considerable a un espai amb una morfologia i un perfil tant
summament pla.
Així doncs ens trobem davant d’un terreny on l’orografia no serà la característica principal
que determinarà la visibilitat de l’actuació que es vol dur a terme des de punts propers, sinó
que altres elements com la vegetació, tancaments i qualsevol construcció, seran claus a
l’hora de exercir de barreres visuals.
En qualsevol cas, s’ha dut a terme un anàlisi de la conca visual, per avaluar des de quina
distància aquest espai és plenament visible. L’anàlisi digital del model del terreny ràster de
la conca visual considera només la topografia del terreny, sense incorporar altres elements
que poden funcionar com a obstacles que alterin la visibilitat sobre l’espai (edificis, vegetació,
etc.). Així doncs, l’anàlisi de la conca visual ha analitzat la superfície topogràfica del terreny.

Elaboració de la cartografia de visibilitat
Per poder fer aquesta anàlisi cartogràfica de la visibilitat del PFTV de Son Castelló, s’ha
recorregut a programes específics de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), de tal manera,
que amb l’ús d’eines de programació es poden obtenir els mapes de superfície de conca
visual topogràfica – recollits al final de l’Estudi d’Incidència Paisatgística-, on queden
representades les àrees visibles dels distints punts estratègics a les immediacions del territori
municipal.
S’han elaborat diversos mapes de visibilitat combinats (que superposen diversos punts de
visibilitat) utilitzant les eines proporcionades pels programes d’informació geogràfica, amb
l’ús del model Ràster amb una anàlisi del terreny que pren com a referents els mapes digitals
d’anàlisi del camp visual. Els mapa s’han realitzat prenent les coordenades de referència dels
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punts triats al mapa per damunt de l’altura pròpia del terreny i l’abast de la visibilitat màxima
en 5 km al seu voltant.
Per a la realització dels MAPES, ha estat necessari disposar del model digital d'elevacions
Model Digital del Terreny - MDT05 (MDE) amb un pas de malla de 5 metres, com a cartografia
base per al càlcul de les conques visuals. Les fulles del MTN50 utilitzades són les 0698 i 0699
ETRS89, projecció fus 31, altures ortomètriques, format ASCII matriu ESRI, que posa a
disposició el Instituto Geográfico Nacional.
El MDE s'ha obtingut mitjançant la rasterització, amb pas de malla de 5 metres, de les classes
sòl (2), vegetació (3, 4 i 5) i edificació (6) dels núvols de punts degudament classificades
corresponents a la primera cobertura del projecte PNOA-LiDAR.
Una conca visual és la porció de terreny que és vista des d'un determinat punt, que
s'anomena punt d'observació. De manera inversa, es podria definir una conca visual com la
superfície des de la qual és vist un determinat punt.
L'objecte d'una anàlisi visual del paisatge és determinar les àrees visibles des de cada punt o
conjunt de punts, amb vistes a la posterior avaluació de la mesura en que cada àrea
contribueix a la percepció del paisatge.
La finalitat de l’estudi de Visibilitat del projecte de planta fotovoltaica és determinar la
visibilitat del projecte des dels punts d'observació que tenen potencials observadors, per tal
de valorar la potencial afecció visual del projecte sobre el territori. En aquest cas, s'han
considerat les carreteres, els assentaments urbans i elevacions naturals.
Per a la definició dels punts d'observació s'ha considerat una altura mitjana d'un potencial
observador (1,70 m). En un dels casos, s’ha considerat una elevació superior, al voltant dels
2,00 m (Metro a la UIB), donat que es considera una elevació superior del vagó de transport.
La superposició de les conques visuals i els punts d'observació existents en l'àrea d'influència
visual permet determinar l'afecció visual del projecte en el seu conjunt.

Anàlisis de visibilitat, conca visual i fotomuntatges
Visibilitat des de polígon de Son Castelló
El focus principal de visibilitat de la finca, és des del polígon de Son Castelló. Es tracta de fet,
de gairebé l’únic focus de visibilitat de la finca, ja que l’estudi de conques visuals, no ha
aportat cap altre d’important o de pes.
La finca, és realment visible, des del carrer de Gremi de Tintorers i Candelers i des del carrer
Gremi de Tintorers.
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Finca Son Pons

Fotografia 31. Visibilitat de la finca, des del carrer Gremi de Tintorers.

Finca Son Pons

Fotografia 32. Visibilitat de la finca, des del carrer Gremi de Tintorers.

La finca de Son Pons (polígon 23, parcel·la 244), confronta con el polígon de Son Castelló i no
hi ha barrera de bardissa o vegetació forestal, altrament habitual en els tancaments de
finques agrícoles, però està programada la seva instal·lació.
Les edificacions en aquesta primera línia de Son Castelló, són grans naus que superen els
majoritàriament de dues altures (d’una alçada al voltant de 6-10 m d’alçada). Son les
edificacions de gran alçada, el que dificulta que la finca es pugui veure des d’altres punts de
polígon.
La distància entre aquestes primera línia de naus fins a l’inici de la instal·lació de les plaques
solars, oscil·la entre els 60 i 80 metres. El de la futura bardissa vegetal i els edificis, de també
variarà, però es pot suposar a uns 55-60 m de distància.
El tancament previst en aquesta cara del PFTV, és amb espècimens de garrover (Ceratonia
siliqua) i arbustiva de mata (Pistacia lentistus), amb uns exemplars de garrover que tenguin
una alçada d’entre 1,5 i 2 m, esperant en poc tems arribin als 2,5 i 3 metres d’alçada.
Aquesta barrera vegetal, no només s’implementarà al perímetre de la finca, sinó també als
voltant de les edificacions de Son Pons i a banda i banda del camí d’accés a la finca.
Amb la incorporació de la pantalla vegetal al voltant de la PFTV, es reduirà la visibilitat no
només dels vehicles i transeünts de pas pel camí en qüestió, sinó també amb les propietats
confrontants, ja que actualment algunes d’elles tenen vistes directe sobre el parc. La
visibilitat queda pràcticament anul·lada amb la incorporació d’una apantallament vegetal.
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També hi ha finques amb habitatges, pròximes o confrontant amb les parcel·les, com són
Can Pons Nou -confrontant amb la parcel·la- o Can Paparra. Amb la plantació dels arbres
indicat, la visibilitat des dels principals focus visuals, quedarien pràcticament anul·lada.
Per mostrar l’efecte que tendrà la pantalla vegetal, s’ha preparat un fotomuntatge, que
simuli quin serà el resultat una vegada implementada la barrera vegetal i quina serà la
visibilitat des del principal focus visual.
En aquest muntatge fotogràfic s’han emprat l’espècie triada, el, amb les dimensions i marc
de plantació recomanats.
Com espot observar en el resultat, una vegada instal·lada la pantalla vegetal, s’anul·la el
principal focus de visibilitat del camp de plaques solars.
Es poden consultar els mapes de visibilitat des de Son Castelló, al final de l’apartat.

Fotografia 33.Fotomontatge de camp de plaques assimilable al que s’ha d’instal·lar al PFTV Son Castelló (finca
Son Pons), sense barrera vegetal.
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Fotografia 34. Fotomontatge de camp de plaques assimilable al que s’ha d’instal·lar al PFTV Son Castelló (finca
Son Pons), amb barrera vegetal.

Visibilitat des de vials pròxims
Les finques d’estudi es situen pròximes a carreteres de vials d’accés a Palma: carretera Ma
11 (carretera de Sóller) i Ma 13 (Autopista de Palma).
Els aforaments d’IMDV (Intensitat Mitjana Diària de Vehicles) a l’any 2018, de les carreteres
de referència que tenen registres, són destacables:
-

Ma11 (carretera a Sóller): carretera principal, IMDV de 18.969
Ma13 (autopista a Inca), autopista, IMDV de 110.857.

Es tractaria a priori de punts que potencialment proporcionen un alt nombre d’observadors,
encara que la durada de la visió del PFTV, es veuria reduïda per la velocitat de circulació.
En qualsevol cas, les característiques orogràfiques del àrea (de caràcter molt pla), propicien
que qualsevol obstacle que s’alci entre l’àrea d’estudi i els vials, anul·la la visibilitat potencial.
En cada anàlisis de conca visual s’han pres des de diversos punts d’observació dels vials,
prenent d’alçada d’observació 1,70 m, superior a la majoria de vehicles que es desplacen per
aquetes vies.
El resultat de les conques visuals amb les visuals traçades des de diversos punts dels dos
vials, demostren que la morfologia del àrea marca un paper crucial, ja que l’àrea d’estudi,
des de punts molt propers, és invisible: els resultat ens indiquen que en la majoria dels punts
analitzats, la visibilitat és nul·la o inexistent.
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En aquest cas, la programada instal·lació de barreres vegetals al voltant i a l’interior del parc
de plaques solars, no tendrà incidència sobre uns potencials observadors que no veuen
actualment la finca i els envoltants.
Així que la possible afecció sobre el paisatge provocada pel PFTV Son Castelló des de vies de
circulació, serà nul·la o inexistent.
Es poden consultar els mapes de visibilitat dels vials, al final de l’apartat.

Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 35. Sortida 2 (Son Castelló / Sa Indioteria) de la Ma13, cap a Gran Via Asima.

Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 36. Carretera Ma11 (Palma-Sóller), orientada cap a la finca de Son Pons.

Visibilitat des de xarxes trens i metro
Properes a la finca de Son Pons es localitzen els entramats de les línies de metro Palma-UIB
i del Ferrocarril a Sóller.
Indicar que el recorregut del metro és subterrani en gran part, excepte el tram entre Camí
dels Reis i la UIB de la línia 1. S'ha estudiat per tant, la visibilitat de metro en el seu tram aeri
pròxim a la zona d'implementació de l'FPTV.
La visibilitat des d'aquestes dues línies de transport, suposaria una aportació important
d'observadors potencials, encara que la velocitat al metro disminuiria notablement la durada
i per tant, l'impacte visual en si mateix.
Cal destacar que el recorregut i les condicions de construcció de les vies, juntament amb
l'apantallament de construccions i barreres vegetals existents, redueixen molt la visibilitat
d'aquestes dues infraestructures cap a l'àrea de estudi (finca Son Pons). Igualment, s’ha
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realitzat una projecció de la visibilitat de la finca, una vegada implementades les barreres
vegetals, i les plaques serien pràcticament invisibles.
Es poden consultar els mapes de visibilitat de la xarxa ferroviària, al final de l’apartat.
Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 37. Vista des de C. Bisbe Gabriel Llompart i línia ferroviària del ferrocarril de Sóller, orientada cap a
la finca de Son Pons.

Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 38. Línies ferroviàries del ferrocarril de Sóller (les primeres a la fotografia) i la línia de Metro a la UIB
(en el fons de la fotografia) des de l’estació de Son Sardina , orientada cap a la finca de Son Pons.

Visibilitat des de assentaments poblacionals pròxims
Altres àrees a considerar en quan a la visibilitat i el potencial impacte visual, són els
assentaments urbans i les zones habitades pròximes, que són nombroses al voltant de la
finca de Son Pons.
S'han estudiat la més properes:
-

Barriada de Sa Indioteria
Ocupació en disseminat de Sa Indioteria
Urbanització Sa Tanca
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-

Barriada de Son Sardina
Urbanització Nova Sa Cabana

La barriada de Sa Indioteria, creix front i al voltant de el límit de polígon de Son Castelló.
S'han pres com a referència algun dels edificis de gran alçada d'aquesta zona. Encara visible
parcialment, la finca torna a estar emparada per les nombroses edificacions, construccions i
elements que ocultes aquest espai, i redueix la visibilitat entre els possibles focus visuals i la
finca.
Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 39. Visibilitat de Son Pons des de Sa Indioteria (C. Gremi Tintorers).

Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 40. Visibilitat de Son Pons des de Sa Indioteria (Plaça Sa Indioteria).

També s'han considerat la visibilitat des de l'àrea més propera a Son Pons de Sa Indioteria,
on la fisonomia de la barriada canvia, i passa a ser principalment de cases més baixes i
construccions unifamiliars més asilades en ocupació de parcel·la individual.
La orografia del terreny, torna a tenir un paper predominant: la escassa pendent de el
terreny on s’ha de situar el camp solar i que aquest es trobi a la mateixa altura que les finques
del voltant, fa que els tancaments o l’arbrat ornamental de les mateixes parcel·les o de les
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finques del seu voltant o les mateixes edificacions, obstaculitzin parcialment l'observació de
la finca de Son Pons. Així la instal·lació de camps de plaques solars, seria parcialment visible
des de la barriada, sinó s’aplicàsin mesures d’apatanllament per reduir aquesta visibilitat.
La projecció en conca visual efectuada de quina serà la visibilitat -una vegada implementada
la barrera visual de 3 metres d’altura-, mostra que el camp de plaques, ja no serà visible des
dels punts d’observació, una vegada s’intal·li l’apantallament. La visibilitat passaria a ser
nul·la o molt baixa.

Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 41. Visibilitat de Son Pons des de Sa Indioteria (Disseminats, Camí de Can Gaietà).

Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 42. Visibilitat de Son Pons des de Sa Indioteria (Disseminats, Camí des Reis).

Situalts al Nord de la finca, també trobem diverses tipologies de nuclis residencials, d'una
banda, està una barriada històrica de Son Sardina i de l'altra assentaments, més moderns
vinculats a urbanitzacions perifèriques al nucli urbà de Palma (Sa Tanca, Son Toells, Son
Tugores. ..), en aquests darrers casos, l'estructura està més vinculada en general a un
aparcel·lament individual d’ocupació unifamiliar. S'han analitzat les conques visuals de Son
Sardina i Sa Tanca/Son Toells.
Son Sardina, és una barriada on l’entramat urbanístic està més vinculat al desenvolupament
d’un poble que finalment ha estat absorbit pel creixement de la ciutat de Palma. L’estructura
urbana respon a edificacions adossades i alineades a vial així com edificacions aïllades en
dues plantes i d'ús habitatge unifamiliar. Encara que certament pròxima a la finca d'estudi
(entre 300 i 500 m), entre Son Sardina y la finca d’estudi, s’interposen la carretera Ma11 i
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línies Ferroviàries (Metro UIB i Tren a Sóller). Aquestes infraestructures afegeixen nous
elements de barrera, que encara limiten més la visibilitat es de l'assentament urbà.
De la mateixa forma que l’anterior, es realitza la projecció de conca visual de quina serà la
visibilitat una vegada implementada la barrera visual de 3 metres d’altura, mostra que el
camp no serà visible des de la barriada una vegada s’instal·li l’apantallament.

Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 43. Visibilitat de Son Pons des de Son Sardina (C. de Franch).

D’altra banda, s’ha avaluat les urbanitzacions o creixement en disseminat d’urbanitzacions
també localitzades al nord de la finca, com la de Sa Tanca/Son Toells, ubicada a uns 700 m
de la finca objecte d’estudi. L’ocupació d’aquest tipus d’urbanització, torna a ser de cases
unifamiliars, d’ocupació única a parcel·la individual, amb tancament perimetral en la seva
gran majoria (ja sigui de construcció en bloquet o amb la introducció de pantalles vegetals).
Novament, s’han pres de punt de referència les edificacions més altes dels dos
assentaments, de manera que els mapes de conca visual, no es pren de referència punts a
nivell de carrer, sinó edificis de 4 o 6 metres d’alçada. L’anàlisi de conca amb SIG, mostra,
que l’espai és pràcticament invisible des de Son Sardina y des de la urbanització de Son
Toells/Sa Tanca.
Igualment, feta la projecció de la visibilitat del camp de plaques una vegada instal·lada la
barrera vegetal, i aquesta redueix encara més la visibilitat de l’àrea.
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Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 44. Visibilitat de Son Pons des de Sa Tanca/Son Toells (Camí 140, Sa Indioteria).

Finalment, també s’ha volgut fer l’anàlisi de conca d’una urbanització un tant més allunyada
que la resta: urbanització Nova Sa Cabana (Marratxí), localitzada a 1, 2km aproximadament
(aquelles edificacions més pròximes al punt d’estudi). Es tria aquest emplaçament per la
densitat constructiva (el que implica nombrosos observadors potencials) i també per
l’amplitud dels vials i carrer, que proporcionen una major distància focal a l’observador.
Novament l’anàlisi de conca visual i les fotografies preses mostren que la finca no és
pràcticament apreciable des d’aquesta distància, i amb la plantació de la barrera vegetal, les
plaques seran invisibles des d’aquest punt.
Finca Son Pons (no visible)

Fotografia 45. Visibilitat de Son Pons des d’urbanització Nova Sa Cabana - Marratxí (carrer Lliri).

Visibilitat des de assentaments poblacionals allunyats
La ubicació triada per a l’emplaçament de la PFTV, hi ha gran quantitat d’elements, obstacles
i fins i tot infraestructures en altura, que limiten o anul·len la seva visibilitat en distància. S’ha
cercat emplaçaments urbans en alçada localitzats a una distància menor a 5 km, però no se
n’han trobat de significatius o interessants.
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Igualment s’ha fet una prova d’avaluació des de les urbanitzacions de Son Ximelis (a 4,2km)
i Son Vida (localitzat a una 6-7km) de Palma, però les conques mostren que Son Pons no és
visible des d’aquests espais.
Els mapes de visibilitat de les barriades i assentaments estudiats es poden consultar a
continuació.
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Mapa 29. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de Son Castelló.
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Mapa 30. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de Son Castelló, incorporant barrera vegetal.
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Mapa 31. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de diversos punts de la Ma11 (carretera Palma-Sóller), amb o sense la barrera vegetal.
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Mapa 32. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de diversos punts de la Ma13 (autopista a Inca), amb o sense barrera vegetal.
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Mapa 33. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de diversos punts de les vies del tren de Sóller, sense barrera vegetal.
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Mapa 34. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de diversos punts de les vies del tren de Sóller, incorporant barrera vegetal.
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Mapa 35. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des del Metro de la UIB sense barrera vegetal.
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Mapa 36. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des del Metro de la UIB, incorporant barrera vegetal.
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Mapa 37. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de diversos punts dels Disseminats Sa Indioteria, sense barrera vegetal.
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Mapa 38. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de diversos punts dels Disseminats Sa Indioteria, incorporant barrera vegetal.
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Mapa 39. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de diversos punts de Sa Indioteria
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Mapa 40. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de diversos punts de Sa Indioteria, incorporant la barrera vegetal.
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Mapa 41. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de la barriada de Son Sardina, sense barrera vegetal.
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Mapa 42. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de la barriada de Son Sardina, incorporant barrera vegetal.
Pàgina 191 de 221

Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat - Projecte Parc solar fotovoltaic a Son Castelló - Palma

Mapa 43. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de Urbanització Sa Tanca/Son Toells, sense barrera vegetal.
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Mapa 44. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de Urbanització Sa Tanca/Son Toells amb la incorporació de la barrera vegetal.
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Mapa 45. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de Urbanització Nova Sa Cabana, sense barrera vegetal
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Mapa 46. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de Urbanització Nova Sa Cabana, amb incorporació de la barrera vegetal.
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Mapa 47. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de Urbanització Son Ximelis, sense barrera vegetal.
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Mapa 48. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de Urbanització Son Ximelis, amb incorporació de la barrera vegetal.
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Mapa 49. Mapa de conca visual sobre la instal·lació fotovoltaica, des de Urbanització Son Vida, amb o sense barrera vegetal
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Fragilitat visual
La fragilitat visual és el conjunt de característiques del territori relacionades amb la capacitat
de resposta al canvi de les seves propietats paisatgístiques o la susceptibilitat d’un paisatge
al canvi quan es desenvolupa un ús sobre ell. També es mesura d’incidència de
determinades actuacions.
La fragilitat visual té en compte, tant els factors biofísics, com puguin se el relleu, la coberta
del sòl i la pendent, així com el número d’observadors d’un impacte visual.
La fragilitat visual és la capacitat de resposta d'un paisatge enfront d'un ús. És el grau de
deteriorament davant de canvis en les seves propietats. El contrari, és la capacitat
d'absorció visual, entesa com la capacitat de rebre alteracions sense deteriorament de la
qualitat visual. Llavors, a major fragilitat menor capacitat d'absorció visual i viceversa.
Aquest espai vendria definit per una fragilitat visual intrínseca baixa. La seva orientació sud,
un pendent al voltant de l’1% de mitjana a tot l’espai on s’han d’implementar les plaques
solars (a major pendent més visible des de punts localitzats a gran distància).
D'altra banda s’ha de considerar la fragilitat visual que presenta un territori en funció dels
observadors, tant observadors mòbils (carreteres) com a fixos (nuclis de població). En
aquest cas, les vials pròxims, com són la carretera de Palma a Sóller (Ma11), l’autopista
Palma a Inca (Ma13), són vials que no tenen visió del PFTV a implementar. El camí dels Reis,
és el vial d’accés a la finca d’estudi Son Pons. Té una visibilitat perfecte de la parcel·la, però
quedarà anul·lada per la instal·lació d’una barrera vegetal.
Dels nuclis urbans analitzats, pròxims (Sa Indioteria, Son Sardina, urbanitzacions de Sa
Tanca/Son Toells, urbanització Nova Sa Cabana) o més allunyats (Son Ximelis, Son Vida),
l’única que té una certa visibilitat sobre el camp de plaques solars, és la barriada de Sa
Indioteria, que mitjançant les mesures correctores proposades, s’eliminaran en gran
mesura.
La fragilitat que mostra el territori no és alta: l’actuació programada es realitzarà a unes
finques amb activitat agrícola, però que es troben en un espai periurbà, que a la vegada
estan travessats per grans torres d’Alta Tensió (alçades al voltant dels 30m) i torres de Mitja
tensió (d’un 20m d’alçada), que confronten amb àrea industrial (Polígon de Son Castelló), i
que conviu amb altres infraestructures (vials de carreteres principals, vies ferroviàries, etc.).
Igualment, el projecte considera una sèrie de mesures preventives que reduirà notablement
la visibilitat del camps de plaques i les estructures que allotja, ja sigui a espais immediats
(Son Castelló, camí des Reis), com a zones més allunyades.

Qualitat paisatgística
Es pot considerar el paisatge com un conjunt d’elements amb un valor paisatgístic propi,
que contribueix al valor total de la qualitat del paisatge. Aquests elements, que
proporcionen una percepció àmplia del paisatge i ens indiquen com està organitzat, poden
variar segons qui sigui l’observador. D’aquesta manera, i per poder comparar observacions,
s’ha fonamentat la descripció en una sèrie de paràmetres i característiques visual bàsiques
que poden ser comunes a la major part de paisatges mediterranis: les formes, les línies, les
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textures i els colors, encara que també es pot parlar de l’escala i l’espai. A més, la percepció
visual del paisatge pot estar condicionada per factors temporals com l’estació de l’any, les
condicions atmosfèriques o la il·luminació del moment de l’observació.
La qualitat visual d’un paisatge està conformada generalment pels següents elements:







Diversitat: Amb aquest paràmetre s'avalua el grau de mosaic dels usos en el paisatge,
considerant que en general els paisatges més diversos tenen una major qualitat.
Valor ecològic: En aquest cas s'ha considerat que les zones més properes a les zones de
gran valor ecològic tenen una major qualitat.
Naturalitat: En aquest cas s'entén que un paisatge com més natural més valor té. Com
més natural és un paisatge, més susceptible al deteriorament és, i per tant més fràgil.
A prop d'elements patrimonials: S'ha considerat que com més proper s'estigui a un
element patrimonial més valor té el paisatge adjacent. A efectes pràctics s'ha considerat
que tots els elements patrimonials són valuosos en imprimir senyals d'identitat al
paisatge.
A prop d'impactes visuals: Pel que fa a aquest factor, s'ha considerat que la major
proximitat a un impacte visual disminueix la qualitat del paisatge adjacent.

L’activitat projectada es realitzaria dins d’un paisatge de qualitat ecològica baixa, que es
localitza a un espai on l’ús ha estat agrícola a la seca.
Si es considera la forma en un paisatge com el volum o la superfície dels objectes que hi
apareixen, totes les característiques descrites conformen un paisatge de formes irregulars,
amb predomini de les taques de diferents colors.
El color és l’element que es capta amb major intensitat quan s’observa un paisatge i
determina les sensacions que rebem.
La zona afectada pel projecte correspon a una unitat agrícola, de plantació arbòria. La
parcel·la agrícola està caracteritzada per tonalitats verda a ocres o verdes, segons l'estat
dels arbres (caducifolis) i el moment de la vegetació herbàcia.
Aquest espai es caracteritza per estar localitzat a un entorn metropolità periurbà amb una
escassa integració territorial i un paisatge degradat. La presència d’usos marginals ha acabat
de conformar un desenvolupament territorial fragmentari i fortament desestructurat, que
necessita d’una ordenació integral per tal de millorar, recuperar i requalificar positivament
el seu paisatge.
La forma de poder observa l’efecte del colors en conjunt, és des de grans distàncies o des
de l’aire. La observació de l’impacte cromàtic a curta distància, només permetria veure la
pantalla vegetal a instal·lar.
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Fotografia 46. Fotografia aèria del camp de plaques fotovoltaiques a Inca.

Fotografia 47. Fotografia aèria del camp de plaques fotovoltaiques de Son Castelló (Son Castelló), Palma.
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Resultats de l’Estudi d’Incidència Paisatgística
En aquest apartat s'han avaluat els diversos aspectes que component el paisatge i que en
determinen la fragilitat, la qualitat i la incidència visual.
També es consideren els elements ja recollits en el projecte, que redueixen l’impacte
paisatgístic de la implementació, com exemple, el soterrament de línies aèries,
manteniment de vegetació natural de la parcel·la, estructures de suport de baixa altura
(inferiors a 3 m) i inclinació (30º) amb la finalitat d'optimitzar la producció d'energia i reduir
l'impacte visual, disseny d’edificis complint amb els requisits establerts per la norma 22 del
PTM, instal·lació d’una barrera perimetral d’arbres d’alt port, des de l’inici dels treballs.
De tots els elements que tenen un major pes a l’hora de determinar l’impacte paisatgístic,
és la visibilitat que poden tenir observadors potencials sobre el camp de places fotovoltaic
una vegada instal·lada.
S'han considerat diversos espais o punts d'observació, però se ha considerat principalment,
un dels vectors que major incidència té en la alteració de la incidència paisatgística, i és el
potencial nombre d'observadors que aquest té sobre l’espai d’estudi.
En l’estudi s’han pres de referència els punts d’observació que potencialment poden
aportar més observadors potencials: vies de comunicació, nuclis residencials/urbans
pròximes, àrees urbanes elevades. Des d’aquestes àrees s’han efectuat anàlisis de conca
visual utilitzant programa lliure de Sistemes d’Informació Geogràfica, utilitzant un model
Digital del Terreny - MDT05 (MDE), amb un pas de malla de 5 metres, com a cartografia
base per al càlcul de les conques visuals, corresponents a la primera cobertura del projecte
PNOA-LiDAR.
Igualment, s’han realitzar visites de camps, a alguns del punts seleccionats com a punts
d’observació, per a verificar la visibilitat real des d’aquests.
En el anàlisis de qualitat i fragilitat paisatgística, ens indica que estem davant una àrea
qualificable com a baixa qualitat paisatgística.
D'aquesta manera, s'avalua la incidència paisatgística del conjunt de la instal·lació
considerant els següents punts d'observació prioritaris. El resultat obtingut és el següent:
-

-

Els vials pròxims, com són és una la carretera de Palma a Sóller (Ma11), l’autopista
Palma a Inca (Ma13), són carreteres des de les que no es té visibilitat del PFTV a
implementar.
El vial Camí dels Reis (d’accés a la finca) i el carrer del Gremi de Sucrers i Candelers,
així com el carrer de Tintorers, tenen una bona visibilitat sobre la finca, ja que es
tracta de vials confrontant amb Son Pons i no existeix actualment, cap pantalla entre
l’observador i la parcel·la. La visibilitat sobre l’espai des d’aquests punts, quedarà
anul·lada per la instal·lació d’una barrera vegetal.
Dels nuclis urbans analitzats, s’han de diferenciar entre aquells més pròxims (Sa
Indioteria, Son Sardina, Sa Tanca/Son Toells, Nova Sa Cabana) d’aquelles que estan
a una distància notable (Son Ximelis, Son Vida), que el seu anàlisis s’ha efectuat per
tractar-se de zones elevades, que poguessin tenir visibilitat potencial sobre el
projecte.
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·

·

·

·

Dels nuclis residencials propers, l’únic que té visibilitat parcial sobre el camps de
plaques són els disseminats de la barriada de Sa Indioteria, la resta, tant les
fotografies preses com els anàlisi de conca visual amb SIG, ens indiquen que la finca
és pràcticament invisible, sense aplicar cap mesura correctora.
El polígon de Son Castelló i els Disseminats de la barriada de Sa Indioteria, més
pròxims a la finca de Son Pons, són els principals punts o focus visuals que tenen una
visibilitat parcial sobre el projecte a implementar. Entre les mesures paisatgístiques
plantejades, hi ha la implementació d’una barrera vegetal de 2,5 -3 metres d’alçada,
que apantallarà les construccions internes (estructures de sustent de les plaques
solars, els CTs i el CMM), des de l’exterior de la parcel·la, una vegada implementada
aquesta barrera, les projeccions ens indiquen que
Dels nuclis urbans més allunyats, que es situen al voltant dels 4 i 6 km de distància,
la anàlisis de convé visual ja ens indica que no són visibles, al que si s’afegeix la
capacitat de percebre i identificar àrees o elements per part dels potencials
observadors es redueix enormement amb la distància, es pot concloure que no hi
haurà afecció paisatgística des d’aquest focus.
En quant ala qualitat paisatgística de l’entorn, Aquest espai es caracteritza per estar
localitzat a un entorn metropolità periurbà amb una escassa integració territorial i
un paisatge degradat.

El resultat és que, un cop aplicades les mesures correctores, que suposa la instal·lació de la
barrera visual amb vegetació arbustiva i arbòria, la visibilitat del camp de plaques solars és
pràcticament nul o molt a baixa. Això s'ha determinat, tant mitjançant anàlisi de conques
visuals amb eines SIG, com també amb visites de camp, des d’on s’han pres fotografies des
dels punt o focus considerats i amb fotomuntatges que simulen l’efecte final del PFTV Son
Castelló una vegada implementat.
Els resultats de l'estudi ens permet determinar que l'impacte paisatgístic de parc solar de
Son Castelló, és COMPATIBLE.
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X.

ANNEX II: ESTUDI ENERGÈTIC I SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

Introducció
L'article 21 aplica Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears, indica que els estudis de impacte ambiental
a més del contingut mínim estipulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental, inclouran un annex consistent en un estudi sobre l'impacte directe i induït sobre el
consum energètic, la punta de demanda i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i també la
vulnerabilitat davant del canvi climàtic.

Generació d’energia elèctrica a les Illes Balears
El canvi climàtic i l’encalentiment global del planeta, provocat per l’acció humana, és un
fenomen àmpliament reconegut, i el seu principal mecanisme és l’alteració i modificació de
l’efecte hivernacle provocat principalment per l’acumulació de diferents gasos a l’atmosfera
i en particular per l’acumulació de CO2.
Les emissions calculades ales Illes Balears:
-

Prop d’un 51 % de les emissions es deuen a la producció elèctrica. Quasi la totalitat
d’aquestes emissions estan regulades en la normativa europea.
El sector dels transports, un sector no regulat, es manté pràcticament constant els
darrers anys amb un 35 % del total de les emissions.
El sector industrial, que majoritàriament esta regulat tot i que nomes representa un
1,5 % de les emissions totals, ha experimentat la major davallada dels darrers anys.
La resta d’emissions provenen de l’agricultura (3 %), del tractament de residus (4 %)
i del consum de gasos refrigerants (2 %), sectors no regulats.

El processament de l’energia és responsable d’un 90 % de les emissions, percentatge que
coincideix amb la producció de Balears (sense considerar l’aportació actual d’energies
renovables que arriben pel cablejat submarí).
En quant l’origen de l’energia: si a l’any 2014 el 27,4 % de l’energia elèctrica produïda en el
sistema elèctric peninsular va ser d’origen eòlic i solar, a les Illes Balears la penetració de les
energies renovables va ser del 3 %, la més baixa de les comunitats autònomes espanyoles.
Si a les xifres indicades, es suma que la producció d'energia elèctrica amb energies
renovables és més rendible en els sistemes insulars i extrapeninsulars que a la Península (a
causa del sobre cost en la producció d'energia convencional en els sistemes insulars) i les
energies renovables són l'únic camí per millorar la situació de dependència energètica de
les Illes Balears.
La dependència econòmica de les Illes Balears respecte de l'exterior és indiscutible,
particularment en el cas de el subministrament energètic. A hores d'ara ens trobem en una
situació idònia per a la implantació de les energies renovables en el sistema balear, ja que
la capacitat de producció està per sobre del que necessitem, i els futurs increments de
demanda poden ser absorbits per la instal·lació de plantes de renovables i mitjançant
l'eficiència energètica, sense caure en situacions de dèficit de producció.
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La Llei 10/2019 estableix uns objectius que s’han d’aconseguir tant en la reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle com en la millora de l’eficiència energètica,
prenent com a any base el 1990, com en la penetració d’energies renovables:
Objectius de reducció d’emissions:
a. El 40 % per a l’any 2030.
b. El 90 % per a l’any 2050.
Objectius d’eficiència energètica:
c. El 20 % per a l’any 2030.
d. El 40 % per a l’any 2050.
Objectius de penetració d’energies renovables:
e. El 35 % per a l’any 2030.
f. El 100 % per a l’any 2050.
Per combatre els impactes dels canvis en el clima, es requereix una transformació profunda
del model energètic i productiu a fi d’eliminar-ne l’alta dependència dels combustibles
fòssils. També cal la prevenció i l’adaptació a les transformacions que ja s’han iniciat. La
lluita contra els efectes d’aquest fenomen és necessàriament una política transversal, atès
que tots els àmbits de la societat i l’economia tenen incidència en les emissions indicades i
es veuran afectats pels seus impactes.
El projecte presentat no implica un increment de consum elèctric ni emissions de gasos
d'efecte hivernacle sinó que precisament contribueix a millorar la situació mitjançant la
generació d'energies renovables.

Corbes de demanda d'energia i producció elèctrica
La demanda elèctrica és una mesura de la taxa mitjana del consum elèctric per part del
consumidor i s'estudia en intervals temporals, el que ajuda a comprovar-la existència de
possibles comportaments homogenis en la demanda al llarg del temps. Així la Demanda, fa
referència a la quantitat d'energia que es necessita en un moment determinat i es mesura
en quilowatts (kW.). El Consum per una altra banda, és la quantitat d'energia que s'utilitza
durant un període de temps determinat i es mesura en quilowatt-hora (kWh.) en general,
com més aparells elèctrics es troben en funcionament a el mateix temps, això aquesta major
consum, major és la demanda.
Les corbes de demanda són les gràfiques on es presenta l'evolució de la demanda d'un
sistema elèctric al llarg d'un dia i en funció de l'època de l'any, i serveixen perquè l'operador
de sistema faci les previsions de cobertura de la demanda diària, programant les quotes de
producció dels diferents grups de generació en funció de corba de demanda prevista.
En general, les corbes de demanda presenten un mínim de consum entre les 04.00 i les
05.00 h. A partir d'aquest punt la demanda augmenta fortament fins arribar a un primer pic
al voltant de les 12.00 h, a partir del qual la demanda cau lleugerament i es manté a nivells
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elevats. A mitja tarda la demanda remunta amb força fins a arribar a el màxim diari entre
les 21.00 i les 22.00 h.
A Les Illes Balears, el perfil horari de la demanda d'un dia presenta dos pics i dues valls al
llarg del dia. Al començament del dia la demanda decreix, des de la 1:00 h fins les 6:00 h,
presentant els valors més baixos del dia. A partir de les sis del matí, la demanda comença a
créixer, arribant a un màxim relatiu entre les dotze i la una del migdia. Immediatament
després decreix fins arribar a un mínim relatiu, cap a les cinc de la tarda. Després creix el
consum d'energia, aconseguint el màxim diari al voltant de les nou del capvespre. Després
de superar aquest punt, torna a baixar una altra vegada. En general aquestes corbes, a més
de reflectir la quantitat de megawatts consumits, denoten, mitjançant la forma de la corba,
les hores vall i hores punta.
• Les hores punta té una durada de 10 hores, des de les 12 hores fins a les 22 hores a hivern
i una hora més tard a l'estiu.
• Les hores vall tenen una durada de 14 hores, de 22 hores a 12 hores a l'hivern i una hora
més tard a l'estiu.

Corba de demanda diària, característica de
l’estiu en el SEB. Font: REE

Corba de demanda diària, característica
d’hivern en el SEB. Font: REE

Il·lustració 1. Demandes diàries d'estiu i hivern a les Illes Balears. Font: Energías renovables y eficiència
energètica en las Islas Baleares (Conselleria d’Economia i Competitivitat Direcció General d’Indústria i Energia
2015)

La producció en energia solar fotovoltaica suposa una aportació a sistema balear
precisament en les hores de consum punta, que ja que el màxim consum coincideix amb les
hores de màxima insolació i per tant de màxima producció. Per tant el projecte està en
consonància i suposarà una aportació d'energia durant les hores punta de consum elèctric.
La instal·lació objecte d'aquest projecte s'integrarà a la xarxa elèctrica espanyola i s'adscriu
a un Centre de Control de Generació (CCG) de manera que, des dels centres de control de
Red Eléctrica, es supervisa i controla la producció d'aquestes instal·lacions. D'aquesta
manera, des dels centres de control de Red Eléctrica es fa possible la integració creixent
d'energia renovable, reduint les emissions de CO2 a l'atmosfera i permetent que la
cobertura de la demanda pugui realitzar-se amb energies renovables sense comprometre
la seguretat i qualitat de l' subministrament.
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Aportació de les energies renovables en el sistema balear
La cobertura de la demanda elèctrica a les Illes Balears, d’origen solar i eòlic, es troba al
voltant del 2%: a la fi de 2018, en tota la comunitat autònoma només havia 4,5 MW
instal·lats d'energia eòlica i 80 MW de solar fotovoltaica, segons dades de Red Eléctrica de
España.
El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic ha de preveure les mesures necessàries per
avançar cap a la major autosuficiència energètica, de manera que l’any 2050 hi hagi la
capacitat per generar al territori de les Illes Balears, mitjançant energies renovables,
almenys el 70 % de l’energia final que es consumeixi en aquest territori.
És essencial per tant, la incorporació de noves infraestructures de producció energètica

Il·lustració 2. Potència i cobertura de la demanada elèctrica a les Illes Balears (2018). Font: Red Elétrica de
España

La Direcció General d'Indústria i Energia, a partir d'informació subministrada per l'operador
de sistema elèctric, Red Eléctrica de España, ha analitzat aquesta qüestió i ha estimat que
actualment el sistema Mallorca-Menorca podria absorbir una producció amb energies
renovables d'uns 180 MW addicionals d'energia fotovoltaica, i 10 MW d'origen eòlic.
Per tant la potència de la planta fotovoltaica proposta 15 MWp (15.048,00 kWp) és
compatible.
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Emissions de gasos d'efecte hivernacle
Des del punt de vista de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, ja s'ha comentat
en diferents apartats del Document Ambiental les reduccions previstes una vegada s’instal·li
per a aquest camp fotovoltaic, el que aporta a la mitigació i lluita contra el canvi climàtic.
La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat de les Illes Balears ha calculat els factors
d'emissió de contaminants associats al consum elèctrics a partir de l'actual mix energètic de
la comunitat, determinant que s'han de considerar els següents factors d'emissió:
ANYS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

kg CO2/kWh
0,9695
0,9435
0,8753
0,8174
0,7696
0,7714
0,7477
0,7775
0,7754

FACTORS D’EMISSIÓ
g SO2/kWh
g NOx/kWh
2,0903
4,3829
1,7665
3,9629
1,6083
3,5839
1,3883
2,6242
1,4454
2,2652
1,0518
1,7486
1,4213
2,4186
1,2513
2,0407
1,0627
1,7305

g Partíc./kWh
0,1014
0,1015
0,0816
0,0663
0,0574
0,0409
0,0419
0,035
0,038

Taula 23. Taula d’emissions indirectes associades al consum final d’energia elèctrica a les
Illes Balears, actualitza al 2020.

Les millores en els factors d’emissió en els darrers anys, es deuen principalment al Mix
Energètic que arriba des de la Península, per la connexió per cablejat, no tant a la producció
d’energies alternatives no depenent de combustibles fòssils.
De forma resumida, amb la PFTV Son Castelló amb una proposta d’instal·lació de 12.363
MWp, aplicant els factors de d’emissió del 2018, publicats pel Govern de les Illes Balears:
• Cada any es deixaran d'emetre 9.202,82 tones de CO2 (descomptant 4% en pèrdues).
• Cada any es deixaran d'emetre 13.138 kg de SO2.
• Cada any es deixaran d'emetre 21.394 kg de NOx.
• Cada any es deixaran d'emetre 470 kg de partícules en suspensió
És a dir, en 25 anys de funcionament:
• s'evitarà l'emissió a l'atmosfera de 230.070,485 tones de CO2
• s'evitarà l'emissió a l'atmosfera de 328.454 kg de SO2
• s'evitarà l'emissió a l'atmosfera donin 534.854 Kg de NOx i
• s'evitarà l'emissió a l'atmosfera de més de 11.745 kg de partícules.
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Vulnerabilitat del sector energètic balear davant el canvi climàtic
Es reprodueixen a continuació algunes de les conclusions a les que s’arriba al document
publicat per Govern de les Illes Balears “Full de ruta per a l'adaptació al canvi climàtic a les
Illes Balears. Anàlisi de RISC climàtic”.
Aquest document explica com les Illes Balears, pel fet insular, són especialment vulnerables
al canvi climàtic. En bona part ho són perquè es preveu que l’increment mitjà de
temperatura a l’arxipèlag serà superior a la mitjana global, segons l’Agència Espanyola de
Meteorologia.
El document analitza set àrees d’actuació identificades com les més rellevants, entre elles,
la generació energètica de les Illes Balears.
Quant als impactes concrets, els principals factors climàtics que es preveuen que afectin
l’arxipèlag són:
-

disminució de la precipitació acumulada anual a totes les Illes Balears.
disminució de les condicions d’onades de fred i el remarcable augment en el nombre
de dies que presentaran condicions d’onades de calor a totes les Illes Balears.
reducció del nombre d’episodis ventosos, que serien de cada vegada més intensos.
pujada del nivell del mar: per al 2081-2100 s’espera que el nivell del mar pugi entre
0,5 i 0,65 mm/any a les Illes Balears, segons l’escenari. En ambdós escenaris la part
més sud-est de les Illes és on es produeix més pujada; per tant, a Formentera, a la
zona de la serra del llevant de Mallorca i a la zona sud de Menorca.

Aquests factors creen un nivell de risc davant el canvi climàtic alt per als sectors de l’aigua,
el territori, el turisme i la salut; i un risc significatiu per al medi natural, l’energia i el sector
primari.
Entre els impactes concrets prevists, destaquen una exposició significativa al perill de
sequera meteorològica i hidrològica, risc d’inundacions i impactes sobre les diferents
infraestructures, la pèrdua d’atractiu turístic per les condicions adverses, la pèrdua de
cultius per esdeveniments extrems o l’acceleració de processos de desertització o pèrdua
d’ecosistemes costaners.
Es constata que el sector energètic està més afectat pels esdeveniments climàtics de
tipologies extremes i determinades, com els vendavals i les onades de calor. De fet, el risc
per a aquest és baix en l’actualitat, significatiu a mitjà termini i alt a llarg termini.
El document apunta que es produirà un increment de la demanda energètica total, en
particular en l’època estival, el que requereix ajustar la planificació energètica i actualitzar
els protocols d’emergència disponibles. Serà necessari fomentar l’eficiència energètica, per
assegurar un confort que no impliqui factures inassumibles.
Algunes instal·lacions de generació elèctrica i estacions de conversió, es veuran afectades
per l’increment del nivell del mar, el que obligarà a establir mesures de protecció física
davant de possibles inundacions costaneres i danys per l’onatge.
El mateix document recomana que la diversificació de les fonts de producció d’electricitat i
a la millora de l’eficiència quant a generació, transport i distribució d’electricitat, permetent
incrementar la resiliència del sector davant els riscos d’impactes climàtics.
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El projecte presentat, contribueix en aquesta diversificació de les fonts de producció, a una
major autonomia en la producció energètica i una menor dependència de l’exterior (tant en
l’arribada final d’energia com la de matèries primeres).

Conclusions
Tenint en compte el que s'ha exposat en apartats anteriors, el PARC FOTOVOLTAIC SON
CASTELLÓ, LÍNIA D’EVACUACIÓ DE MITJA TENSIO I CONNEXIO A SUBESTACIÓ POLÍGON EN
LES BARRES DE 15 KV:
- Generació d’energia a partir d’una font renovable, el que implica una aportació a la lluita
contra el canvi climàtic.
- La producció farà la principal aportació d’energia, durant les hores punta de consum
elèctric de les Balears.
- El sistema elèctric balear està preparat per absorbir la potència prevista de la instal·lació.
- El projecte redueix i evitar l’emissió de gasos d'efecte hivernacle procedents de la
producció d'energia mitjançant combustibles fòssils el que contribuirà a reduir les emissions
causants de l’efecte hivernacle.
- El projecte contribueix a augmentar la resiliència del sector energètic balear davant els
riscos d'impactes climàtics al diversificar la font de producció d'electricitat.
- Autonomia energètic i anticipar-se a conseqüències com la no disponibilitat o encariment
de combustibles fòssils.
- Assolir objectius marcats en la política energètica de balears, respecte a la producció
elèctrica a partir de fonts renovables.
Per tant es conclou que el projecte avaluat té un IMPACTE POSITIU.
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XI.

ANNEX III: ESTUDI DE VULNERABILITAT DEL PROJECTE DAVANT
ACCIDENTS GREUS O CATÀSTROFES

Introducció
L'article 27 aplica Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears, indica que l'avaluació d'impacte ambiental
prendrà en consideració la vulnerabilitat dels projectes davant accidents greus o catàstrofes i el risc
que es produeixin, així com les implicacions eventuals d'efectes adversos significatius per al medi
ambient. A aquests efectes, el promotor haurà d'aportar la documentació escaient per fer-ne la
valoració o, si escau, l'informe justificatiu sobre la seva condició d'innecessària ateses les
característiques del projecte.

D’altra banda, la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de
9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica
la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es
regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, els Estudis
d'Impacte Ambiental, aporta definició al termes de l’estudi:
"«Catàstrofe»: succés d'origen natural, com inundacions, pujada del nivell de la mar o
terratrèmols, aliè al projecte, que produeix gran destrucció o dany sobre les persones o el
medi ambient."
"«Accident greu»: succés, com una emissió, un incendi o una explosió de gran magnitud, que
resulti d'un procés no controlat durant l'execució, explotació, desmantellament o demolició
d'un projecte, que suposi un perill greu, ja sigui immediat o diferit, per a les persones o el
medi ambient. "

Atenent a ambdues definicions, cal indicar que la divisió d'ambdós fenòmens és molt
complexa, ja que, encara que un important nombre dels incendis que succeeixen al cap de
l'any a Espanya són provocats, directament o indirectament, aquests també poden ser
deguts a causes naturals com ara raigs o un període de sequera prolongat.
Quan els fenòmens són de naturalesa física (o predominantment física ja que sempre hi ha
una component humana) es consideren com a processos o "riscos naturals", mentre que si
el fenomen és conseqüència de creacions o d'activitats humanes parlem de riscos
tecnològics o induïts. Els desastres causats pels riscos naturals solen ser esdeveniments
bruscos i de curta durada, tot i que també hi ha processos continus en el temps capaços de
produir una degradació gradual, però no menys greu, de l'entorn.
Els riscos naturals tenen conseqüències molt diferents en cada regió, depenent de la major
o menor incidència de les situacions de perill i de la població exposada a elles. Per això, les
pèrdues previstes a Espanya com a conseqüència dels desastres naturals difereixen d'unes
a altres àrees geogràfiques. Són pràcticament nul·les en algunes zones poc poblades, però
arriben a valors molt alts al litoral, a l'entorn de les principals ciutats i en determinades
regions exposades a riscos importants.
Donada l'envergadura de les obres d'execució de parc fotovoltaic com el seu
desmantellament i el seu temps d'execució no es considera l'aplicació d'aquest apartat. A
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més, en l'Estudi d'impacte ambiental s'ha realitzat una valoració dels impactes de el projecte
de manera detallada.
D'altra banda, durant la fase d'explotació de parc tampoc es preveuen que es produeixin
accidents greus o catàstrofes. De totes maneres s'ha realitzat una anàlisi i valoració dels
riscos.

Catàstrofes i Accidents Greus
Entre els riscos més significatius, que són capaços de generar grans desastres, es troben els
relacionats amb la dinàmica terrestre tot i que, afortunadament, resulten poc freqüents en
el temps. Els més coneguts són els terratrèmols, associats a el risc sísmic, i els efectes
s'intenten reduir mitjançant les normes sismo-resistents. Els principals terratrèmols que
s'han produït a Espanya, al llarg de la història, han aconseguit suficient poder destructiu per
arrasar poblacions senceres, o provocar fortes tsunamis.
El risc més estès, freqüent i que produeix major nombre de successos és, però, el
d'inundació. Present en tot el territori espanyol, és el tipus de risc que, d'acord amb les
dades de les companyies d'assegurances, implica majors pèrdues i afecta el nombre més
elevat de persones. Es tracta de desastres naturals en gran mesura, conseqüència de l’acció
humana, per una combinació de major població i inadequada "gestió dels sistemes naturals
i l'expansió urbanística", com descriu el Ministeri de Transició Ecològica, les inundacions
provoquen més morts que els incendis forestals, els temporals marítims, les esllavissades
de terreny, els allaus o el vents huracanats.
Els incendis forestals són un altre dels problemes que afecten greument al territori balear.
El seu nombre tendeix a augmentar i en la seva major part són provocats i, per tant, entren
en la categoria de riscos induïts. No obstant això, a més de les pèrdues econòmiques que
produeixen i del perill que comporten per a les persones i els béns humans, els incendis
causen importants impactes ambientals i, a la llarga, una greu degradació del medi.

Figura 1. Nombre de morts entre 1995 i 2017 segons el tipus de fenomen a Espanya. Font: Ministeri de l'Interior
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La cartografia de zones inundables es solapa amb la seqüència d'avingudes mortals. En
2018, unes precipitacions violentes i concentrades a l'est de Mallorca van provocar una
riuada a Sant Llorenç des Cardassar en què van morir 12 persones. La localitat és zona
inundable amb retorn de 10 anys.
Al mateix temps, els desastres naturals tenen costos materials importants. L’any 2018, el
cost per inundacions va ascendir a 257 milions d'euros, segons el Consorci de Compensació
d'Assegurances. Les reclamacions per inundació solen liderar l'estadística d'aquest
organisme. en 2016 van ser 212 milions, el 2014 altres 106 milions i el 2013 el cost va
ascendir a 219 milions d'euros, segons els comptes del consorci.
Els FMA (fenòmens meteorològics adversos) a les Illes Balears no són un succés aïllat. Són
nombrosos els butlletins emesos pel Centre Meteorològic Territorial de les Illes Balears
(CMTIB) que fan referència sobretot a quatre tipus de fenòmens: pluges, neu, vent I vent a
la mar.

Anàlisi de Vulnerabilitat i Impactes
Els principals riscos del PFTV Son Castelló, es classifiquen en tres tipologies:
• Tecnològics: Incendis, vessaments i explosions.
Les fonts de perill de dany mediambiental de les instal·lacions objecte d'estudi, es
relacionen amb les substàncies emprades i a més, amb les derivades del funcionament de
les instal·lacions.
• Naturals són aquells que tenen el seu origen en fenòmens naturals. donat el seu origen la
presència d'aquesta classe de risc està condicionada quantitativament per les
característiques geogràfiques i particulars de la regió. Entre ells es troben les inundacions,
despreniments, esllavissades, vents, llamps, moviments sísmics i incendis forestals.
• Antròpics: Danys de Tercers i vandalisme.
Sent les causes iniciadores dels riscos, les següents:
De naturalesa humana




Incorrecta o incompleta aplicació de les normes d'operació.
Ús incorrecte dels mitjans de protecció.
Sabotatge i / o actes vandàlics.

De naturalesa tècnica



Errors de manteniment
Errors de components, instrumentació o procediments d'actuació.

De l'entorn


Condicions meteorològiques adverses.
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Factors de riscs
En funció de tot el que s'ha analitzat i explicat, per a la realització d'aquest capítol de la
vulnerabilitat del projecte, s'ha realitzat una llista abreujada de les catàstrofes i accidents
greus més probables a la zona d'implantació del projecte.
FACTORS
Components
Natural-Hidrològics
NaturalClimatològics
Natural-Geològics
Tecnològic
Antròpics

Esdeveniment
Tempesta
Esllavissament de terra i despreniments
Cap de fibló
Inundació
Incendi
Sequera i temperatures extremes
Terratrèmol
Erupció volcànica
Tsunami
Incendi
Explosió
Vessaments
Vandalisme
Danys a tercers

Anàlisis de Riscos
Una anàlisi de riscos consisteix en la identificació dels mateixos en un territori concret. Per
a ells es concreten els riscos a la zona d'afecció, es planificant les mesures de prevenció i
intervenció en aquestes àrees, s'estima la perillositat del projecte pugui assolir en cas
d’accident greu o catàstrofe, s'estima la vulnerabilitat del projecte als factors de risc i
s'estima la probabilitat a que un esdeveniment es produeixi:
Així amb la informació de l’historia es pot determinar la probabilitat que aquells
esdeveniment es produeixi: Inexistent (0), sense constància o inferior a una vegada cada 30
anys (1), entre 10 i 30 anys (2), cada 10 anys o menys (3), una o mes vegades a l’any (4).
També s’han considerat els danys materials o personals que el projecte podria ocasionar:
sense danys (0), petits danys materials al medi i sense afectats (1), petits danys materials i
al medi ambient i / o algun afectat o víctima mortal (2), Importants danys materials o al
medi ambient (3), danys materials molt greus o danys irreparables a el medi ambient (4).
En darrers terme, determinar la vulnerabilitat del projecte a aquests elements: sense
afecció (0), afectat (1), molt afectat (2), inservible (3)
Per a la determinació dels índexs es fixen els valors establerts, s’ha pogut consultar els
diferents Plans Especials aprovats a nivell d’Illes Balears (Pla Especial per Fenòmens
Meteorològics, Pla Especial d’Incendis Forestals, Pla Especial per Inundacions, Pla Especial
per Risc Sísmic) i els mapes de Riscs aprovats pel consell de Mallorca.
El càlcul s’estima, multiplicant els factors obtenint un índex de Nivell de Risc:
Impacte
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Inexistent / Nul
Baix
Mitjà
Moderat
Molt Alt

0
0-8
9-12
12-27
48

Riscos Tecnològics
Fuites i Abocaments

Els accidents que es consideren són, bàsicament els abocaments ocasionats accidentalment
durant el manteniment dels transformadors. Els centres de transformació no es preveuen
riscos ja que els possibles vessaments d'oli quedaran confinats dins el llit de còdols tallafocs.
Aquest tipus de risc pot provocar afeccions sobre el sòl i la massa d'aigua subterrània donat
al fet que les instal·lacions de parc fotovoltaic no afecten la hidrologia de la zona.
La probabilitat, vulnerabilitat i perillositat, són baixes.

Incendi o Explosió

Uns dels elements que suposen una amenaça en l’increment del risc d’incendis, és una mala
gestió dels residus. Un altre factor, a considerar és la maquinària i vehicles presents, tant en
la construcció com en el desmantellament del parc.
La presència de maquinària, una vegada el parc estigui en funcionament, especialment
associada a la producció elèctrica, s’ha de tenir present l’augment del risc d’incendis
forestals, encara que el risc inicial és baix.
Les instal·lacions presenten multitud d’elements de control i reducció dels possibles
incendis, per la pròpia naturalesa de l’explotació (creació i gestió de producció elèctrica).
L’accés per a efectius de lluita contra incendis, és ràpida i sense dificultats al terreny.
La probabilitat, vulnerabilitat i perillositat, són baixes.
Antròpics
Vandalisme

S’han de considerar els assalts extracció de plaques solars i altres elements valuosos de les
instal·lacions, amb objectiu de vendre materials. Aquests intents d’intrusió són més
freqüent s a zones aïllades, que no és el cas que ens ocupa, donada la proximitat de l’àrea
urbana de Son Castelló.
També s’han de considerar els actes de vandalisme, que puguin alterar o malmetre la
instal·lació.
La probabilitat, vulnerabilitat i perillositat, són baixes.
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Riscos Naturals
Tempesta

L’anàlisi de les tempestes es centra en la paramenta elèctrica i el seu efecte sobre les
estructures existents.
Segons l’estudi publicat pel Grup d'investigació de climatologia, hidrologia, riscs naturals i
territori (UIB) 1a Mallorca hi ha una mitjana de 74 dies de tempesta anual, i les
precipitacions superiors a 20mm en un 60%, van acompanyades d’aparell elèctrica.
A l’àrea d’estudi en concret, es determinen entre 17-18 descàrregues anuals per quilòmetre
quadrat. Es detecta un màxim d'activitat durant el final de l'època càlida, amb una punta
molt marcada en el mes de setembre, mes en què destaca tant en nombre total de
descàrregues com en nombre de dies de tempesta.
Relacionant l'activitat elèctrica amb l'ocupació de terra i la topografia es detecta que les
zones rocoses, desproveïdes de vegetació de zones elevades són els punts en què hi ha una
major concentració percentual de llamps.
L'impacte directe i l'efecte inductiu del raig poden deteriorar, i fins i tot destruir, els mòduls
de les plaques fotovoltaiques, els reguladors de càrrega i altres components electrònics de
la instal·lació. La instal·lació preveu estar connectada a la xarxa elèctrica, de manera que
l'impacte d'un llamp podria afectar, no només a la instal·lació, sinó també a la xarxa.
El projecte preveu gran quantitat elements que protegiran la instal·lació contra
descàrregues atmosfèriques (auto vàlvules o parallamps, seccionadors de línies,
interruptors disjuntius, càrregues a terra, etc), i aplicarà totes les mesures obligades per
l’Operador del Sistema Elèctric i Gestor de la Xarxa de Transport (Red Elèctrica Española).
Aquests elements, redueixen de forma notable que l’afecció final del risc.
La probabilitat és elevada, però en canvi la vulnerabilitat i perillositat, són baixes.
Inundació

Les àrees de major risc en cas d'avinguda corresponen amb la confluència de cursos d'aigua
o zones deprimides amb males condicions d'evacuació.
Ni l’àmbit de la PFTV ni la xarxa d’evacuació (amb les dues modalitat de línies plantejades)
no es troba en APR d'inundació, ni dins de zona potencialment inundable segons l'Atles de
Delimitació geomorfològica de Xarxes de Drenatge i Planes d'inundació de les Illes Balears.
La zona més pròxima és la vinculada a la Síquia de Son Reus (que situa el risc d’inundació a
nivell 1 o baix).
Tampoc es troba en zona de superfície anegada per les aigües per l'ocurrència d'avingudes
amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, delimitades com a Àrees de Risc Potencial
Significatiu per Inundació (ARPSI).

1

Climatologia de Descàrrega: Mallorca i la seva relació amb les precipitacions intenses (1944-2010), Maurici
RUIZ PÉREZ, Miquel TOMAS BURGUERA, Cristina MAS RIERA, Lluis SALVÀ POU, Miquel GRIMALT GELABERT,
Grup d’investigació de climatologia, hidrologia, riscos naturals i territori (UIB).
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La vulnerabilitat del projecte és el: risc de caiguda de panells, inundació i abocament d’olis,
abocament de substàncies tòxiques associades a la maquinària, inversors i panells.
La probabilitat, vulnerabilitat i perillositat, són baixes.
Incendis

L’àrea d’estudi i les zones adjacents, estan qualificades com a de risc d’incendi forestal baix.
Les instal·lacions presenten multitud d’elements de control i reducció dels possibles
incendis, per la pròpia naturalesa de l’explotació (creació i gestió de producció elèctrica).
L’accés per a efectius de lluita contra incendis, és ràpida i sense dificultats al terreny.
La probabilitat, vulnerabilitat i perillositat, són baixes.
Esllavissament de terra i despreniments

L’àrea d’estudi i les zones adjacents, estan qualificades com sense risc d’Esllavissaments
segons els PTIM.
La probabilitat, vulnerabilitat i perillositat, són baixes.
Sequera i temperatures extremes

Encara que Balears, no sigui una de les regions més afectades per anomalies en les
temperatures (Onades de Calor, Onades de fres), si que es pot observar com en els darrers
anys, els episodis han estat més continus i més periòdics, que no en els anys 70 o 80 del
segle passat, en el que només es registraren tres episodis en total, en contraposició als 8
registrats en els darrers 10 anys.
El projecte indica que els elements sotmesos a les inclemències del temps, estan preparats
per a condicions severes de temperatura, radiació solar i humitat.
La probabilitat, vulnerabilitat i perillositat, són baixes.
Terratrèmol

Atès que a les Illes Balears la sismicitat és escassa i se’n té poc coneixement, el Pla Especial
per Risc Sísmic de les Illes Balears (GEOBAL) ha fet una avaluació determinista per a tot el
territori i probabilista només per a les àrees en què es disposa de suficient informació.
D’aquesta manera es determina que la zona 3 o Zona central de Mallorca (zona d’ubicació
del projecte), és on s’han produït els majors sismes coneguts a les Illes Balears, i s’ha superat
la intensitat V un mínim de quatre vegades al segle XIX. La sismicitat d’aquesta zona està
associada a les falles NE-SO. Cal destacar que totes les manifestacions termals de Mallorca
es localitzen en aquesta zona i s’associen a falles amb direccions NE-SO i NO-SE.
Els resultats de les determinacions del Risc Sísmic de les Illes Balears, indicaven que el
municipi de Palma, tenia una alta probabilitat d’igualar o superar la intensitat VII per a un
període de 500 anys. El Grau VII, és aquells on les persones cauen, hi ha esllavissades en
pendents acusades, fissures en murs de pedra, onatge en llacunes i les construccions tipus
parets de pedra, paret seca o tàpia (pateixen danys), edificacions tipus parets de totxos i
pedra amb morter, i entramats de fusta (danys moderats) i els edificis amb estructura
metàl·lica o de formigó (pateixen danys lleugers).
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En aquest cas, la probabilitat i perillositat és baixa i la vulnerabilitat es pot classificar com a
mitjana.
Cap de fibló

Les ventades associades a profundes depressions mediterrànies han provocat i provoquen
destruccions, tant als terrenys rústics com en les àrees urbanes, les estructures portuàries i
la navegació. Menorca s’ha vist afectada repetidament per destrosses provocades pel vent.
Una de les manifestacions atmosfèriques més violentes, els ‘cap de fibló’, ocasionalment
també han afectat el territori insular.
Encara que les activitats no són molt periòdiques, les afeccions sobre el territorial poden
ser molt elevades, no més s’han de veure les conseqüència del cap de fiblo que assolà Palma
al 2007 o el que varen travessar Menorca i deixaren l’illa desabastida d’electricitat al 2018.
En aquest cas la vulnerabilitat és alta, però la perillositat i probabilitat són baixes.
Erupció volcànica

Les Illes Balears, no és zona volcànica.
Tsunami

Balears, no està excepte de patir tsunàmis, des del moment que existeixen falles actives al
Mediterrani i és un territori insular enmig de la mar mediterrània oriental. Al 2003, producte
d’un terratrèmol a Algèria es va detectar un tsumani a les costes de Balears.
A l’estudi, Indicadors geomorfològics de tsunamis històrics en les costes rocoses de les
Balears2, analitza la datació de grans blocs (fins a 300 tones i situats de vegades quilòmetres
terra endins) per al càlcul de les ones necessàries per al desplaçament, a partir de tsunamis
generats al nord d'Àfrica. La localització d'aquestes àrees, majoritàriament al sud de les illes,
coincideix amb les zones de major risc per tsunami identificades a partir de models
numèrics.
En qualsevol cas, el PFTV Son Soll, es localitza a un 5,3km de la línia de costa i a 50 msnm,
es que fa descartar la possible afecció en aquesta àrea per la distància a la costa, encara
que no es pot descartat totalment.
La probabilitat és baixa, encara que la vulnerabilitat i perillositat, són mitjanes.
A continuació on es pot veure la valoració a cada un dels paràmetres dels esdeveniments, i
l'impacte final resultant, amb una breu descripció dels possibles efectes ambientals en cas
de donar-se l'esmentat esdeveniments present la taula de riscs, derivat de les valoracions
assignades en funció de la probabilitat, vulnerabilitat i perillositat del projecte en cas de
catàstrofes o accidents greus.

2Indicadors

geomorfològics de tsunamis històrics en les costes rocoses de les Balears, IX Congreso Geológico de España,
F.X. Roig-Munar, J.M. Vilaplana, A. Rodríguez-Perea, J. A. Martín-Prieto y B. Gelabert
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Esdeveniment
PROBABILITAT
3

Factors
VULNERABILITAT
1

PERILLOSITAT
1

3

CATEGORIA
Baix

Incendi o explosió

3

1

2

6

Baix

Antròpics

Vandalisme

3

1

1

3

Baix

Naturals

Tempesta

4

1

2

8

Baix

Inundació

1

1

1

1

Baix

Incendis

1

2

2

4

Baix

Esllavissament de terra

1

1

1

1

Baix

Sequera/Temperatures
extremes
Terratrèmol

3

1

1

3

Baix

1

3

1

3

Baix

Cap de fibló

1

3

2

6

Baix

Tecnològic

Fuites i abocaments
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Índex de Risc

Impacte
EFECTE
Abocaments accidentals en el manteniment del
PFTV
Abocament i emissions de substàncies tòxiques
associades a la maquinària, inversors i panells
Incendi del tancament perimetral
Ruptura de panells fotovoltaics
Molèsties a veïnats
Caiguda de panells i elements constructius
Ruptura de panells fotovoltaics
Risc de caiguda de panells.
Inundació i abocament d'olis.
Abocament de substàncies tòxiques associades a
la maquinària, inversors i panells.
Abocament i emissions de substàncies tòxiques
associades a la maquinària, inversors i panells
Incendi del tancament perimetral
Ruptura de panells fotovoltaics
Afecció als elements constructius i als panells
Abocament de substàncies tòxiques associades a
la maquinària, inversors i panells.
Afecció als elements constructius externs
Afecció a les estructures i ruptura dels panells
fotovoltaics.
Abocament de substàncies tòxiques associades a
la maquinària, inversors i panells
Afecció a les estructures dels panells fotovoltaics
Abocament de substàncies tòxiques associades a
la maquinària, inversors i panells
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Esdeveniment
Naturals

Explosió
Erupció volcànica
Tsunami
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PROBABILITAT
1

Factors
VULNERABILITAT
1

Índex de Risc

Impacte

PERILLOSITAT
1

1

Baix

0
1

3
2

2
2

0
4

Inexistent/Nul

CATEGORIA

Baix

EFECTE
Abocament de substàncies tòxiques associades a
la maquinària, inversors i panells
Caiguda de panells i elements constructius
Ruptura de panells fotovoltaics
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Conclusions de la vulnerabilitat del projecte.
Es pot concloure que la vulnerabilitat del projecte és baixa, ja que la majoria dels riscos per
accidents greus o catàstrofe són Baixos o Nuls/Inexistents.

Firmado
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