
6. Metodologia 
 
6.1. Antecedents d’estudis d’impacte visual mitjançant simulacions 
tridimensionals. 
 
L’avaluació de l’impacte visual (VIA en anglès) a diferència d’altres aspectes d’un 
estudi d’impacte ambiental normalment depèn més de l’experiència i el judici subjectiu 
que de cap mesurament (Institute of Environmental Assessment and The Landscape, 
1995) 
 
El ventall de mètodes desenvolupats i implementats per a l’avaluació de l’impacte 
visual  inclouen tècniques computeritzades i no computeritzades. Alguns mètodes 
pretenen identificar de manera sistemàtica el paisatge potencial i els impactes visuals 
d’un determinat projecte, metre que altres intenten predir i estimar la magnitud 
d’aquests impactes, com es el cas de la present tesina. 
 
Considerant l’aplicació de models 3D computeritzats en aquest camp, la majoria de les 
aplicacions funcionen basant-se en una visualització realista de les característiques 
esperades d’un projecte. Mitjançant aquest models es poden fer recreacions de les zones 
susceptibles a l’impacte visual i seleccionant punts que es considerin vulnerables a 
l’impacte, fer un estudi de l’impacte amb les estructures tal i com es veuran un cop 
acabades. El problema que tenen aquest tipus de representacions és que recrear amb un 
grau de fidelitat elevat una zona dona lloc a fitxers de dimensions tan grans que són de 
difícil implementació per a qualsevol plataforma informàtica. Un exemple en aquest 
sentit es el model de la cubeta de Los Angeles (EUA) portat a terme per la universitat 
d’UCLA (Orland & Uusitalo 2000) que va donar lloc a un model de realitat virtual que 
tenia una mida en disc de més d’un Therabyte (1024Gb). És per això que es recomana 
fer servir àrees reduïdes per aquests tipus d’estudis per a permetre una utilització més 
òptima. 
 
A l’hora de valorar la magnitud de l’impacte visual es poden fer servir mecanismes 
d’anàlisi del percentatge de visió a partir d’una captura d’una imatge del model en tres 
dimensions que reflexi la imatge que es pot veure en la realitat des d’un punt d’interés o 
susceptible a rebre l’impacte, també anomenat punt de test. 
 
Aquest sistema d’avaluació, descrit per Cox i Schofield al 2005 es caracteritza per 
obtenir el percentatge de visibilitat que es té d’una o diverses estructures en base a un 
estudi cromàtic d’una imatge obtinguda a partir d’una recreació tridimensional de la 

29



zona d’estudi. En funció de la coloració d’un element es pot estimar el percentatge de 
presència del mateix en la imatge. D’aquesta manera es pot comparar una imatge virtual 
de com es una zona en la actualitat amb una altre que recreï la mateixa zona amb una 
estructura encara no construïda. Aquest model, però presenta mancances, ja que les 
coloracions de les diverses formes i estructures en un model tridimensional poden fer 
que el contrast amb l’entorn sigui baix, la solució presentada per aquests autors passa 
per crear un model tridimensional temàtic, és a dir, que cada un dels elements principals 
per a l’estudi tinguin un únic color definit i així el sistema de càlcul de percentatges no 
sigui induït a error. L’ús d’un sistema amb aquestes característiques dona lloc a un 
volum de treball molt elevat de modelització i renderització per a representar àrees de 
mida reduïda, i la manca d’un sistema automatitzat redueix la possibilitat de tractar amb 
un elevat nombre de punts d’observació. 
 
El programari que es fa servir en la present tesina (Vimpacto 2.0) enfoca aquests 
problemes des d’un punt de vista més pràctic que permet estimar el valor de l’impacte 
produït per una estructura en una zona de dimensions kilomètriques, com es el cas del 
present estudi, que avarca una zona de  24.5 km’s quadrats amb quantitats considerables 
de punts de test fent servir diferents rutines per a obtenir mapes que mostren i donen 
valors de la visibilitat, la vulnerabilitat i l’impacte visual final causat per una estructura 
en concret.  
 
L’avantatge d’aquest programari és que només requereix una malla topogràfica per a 
representar el relleu, que combinada amb una d’usos del terreny i unes dades bàsiques 
de l’estructura d’impacte com son la planta i el perfil o perfils més representatius genera 
un modelat de l’àrea d’estudi que permet calcular els diferents paràmetres que 
defineixen l’impacte.  
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6.2. Treball de camp 
 
Els treballs realitzats en la zona d’estudi han estat centrats en obtenir una bona definició 
de les característiques de les àrees de descans definides en el projecte i de les seves 
possibilitats d’actuar com a mirador, que posteriorment han de ser avaluades. D’altre 
banda la observació portada a terme al llarg del traçat de la carretera C-31 ha servit per 
a definir les estructures d’impacte que són comuns a les àrees de descans així com de 
definir-ne només les que afecten a una de les dues. 
 
Dades recollides en les àrees de descans 
 
Les àrees de descans es trobaven en un avançat estat de construcció en el moment de la 
recollida d’informació de camp, és per això que en totes les preses fotogràfiques 
pertanyents a aquestes zones a les que es fan referència apareixen elements de 
construcció i els diferents tipus de materials emprats en la construcció de les zones de 
descans. 

Fig 8. Detall del procés de construcció de l’àrea de descans D5 

 
A cada una de les àrees de descans s’han pres gran quantitat d’imatges, de manera 
independent i per a construir panoràmiques de les vistes disponibles. Amb totes 
aquestes imatges es pretén tenir una visió marc del camp visual existent des de cada 
zona, i comparar les diferents zones per a veure quines estructures d’impacte poden ser 
visibles des de més d’una d’elles. Aquests registres també són útils per a dimensionar 
algunes de les estructures, combinades amb la informació prèvia disponible . 
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De forma addicional també s’han tingut en consideració detalls de l’entorn immediat 
d’aquestes zones de descans, de l’estat de conservació en el que es troben i de si tenen 
alguna construcció  propera i quin és el seu estat. 

 Fig 9.Pintades en una instal·lació a l’àrea de descans D6 

 
Les dades recollides més remarcables de cada àrea de descans queden reflexades a les 
fitxes individuals a l’annex 2. 
 
Dades recollides en la carretera. 
 
Pel que fa a la carretera, a partir de diversos recorreguts d’observació s’han seleccionat 
diversos indrets per a ser avaluats mitjançant estudis de valoració de l’impacte cromàtic 
seguint el mètode d’avaluació de l’impacte cromàtic desenvolupat per Pinto i Font.  
 
Les estructures que han rebut un especial interès són el viaducte de l’autopista  C-32 a 
l’alçada del municipi de Garraf i la planta Cimentera de l’Empresa Uniland a Vallcarca. 
Aquestes estructures encara que no visibles des de pràcticament cap àrea de descans són 
molt visibles des de la carretera en qualsevol dels sentits de circulació. I donades les 
seves grans dimensions cal estudiar si es pot dur a terme alguna feina de correcció per a 
atenuar la seva presència en el camp visual d’un observador en moviment al llarg de la 
carretera C-31. 
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Fig 10. Viaducte de l’autopista C-32 a l’alçada de Garraf. 

 

 
 
 
 

Fig  11. Planta cimentera Uniland a Vallcarca vista des de la carretera C-31 en sentit Barcelona-Sitges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33



 

34



6.3. Estudi Cromàtic 
 
6.3.1. Fonaments de l’estudi cromàtic. 
 
Una part de l’estudi d’impactes visuals té a veure amb la percepció dels contrastos de 
color provinents de les estructures o àrees d’impacte. Tenint en compte que la percepció 
del color per l’ull humà, que pot estar sotmesa alguns condicionants externs, es pot 
automatitzar mitjançant algoritmes de càlcul quin es el contrast produït per una 
determinada àrea o estructura en comparació amb el seu entorn . 
 
Un estudi d’aquest caire no reflecteix la component emotiva de l’impacte percebut, però 
basant-se en criteris quantificables com l’àrea que ocupa l’estructura o zona d’impacte i 
el contrast cromàtic que produeix sobre el seu entorn dona una bona idea i a més permet 
quantificar aquest impacte, permetent considerar possibles correccions de tipus 
cromàtic. S’han de determinar i quantificar dos factors per a l’avaluació de l’impacte 
visual cromàtic: la textura de l’objecte i l’ambient o escenari en el que està localitzat. 
 
Per sobre del color les característiques més determinants al paisatge podem definir la 
relació cromàtica entre dos objectes veïns, l’anomenat contrast visual. Aquest contrast 
visual es generat degut a que els colors són complementaris o bé son oposats: colors 
brillants contrasten amb els colors mats i els clars amb els foscos. 
 
El mètode desenvolupat per a l’avaluació de l’impacte visual cromàtic (Pinto, Font) 
segueix un model de tractament d’imatge constituït per diverses fases: 
 
a) recollida d’imatges:  
 
S’han de prendre fotografies en format panoràmic o bé fer diverses fotografies en sèrie i 
posteriorment amb mètodes informàtics crear la panoràmica. Preferentment s’utilitza un 
format de diapositiva tipus “Llum de dia”, i si no és possible s’ha d’avaluar si els colors 
obtinguts a les imatges siguin el mes reals possibles. 
 
b) càlcul del valor de l’impacte 
 
Un cop es té la imatge adequada, cal obtenir uns certs paràmetres del la mateixa: en un 
primer lloc el color mig d’un objecte del paisatge, que en aquest cas és l’objecte que 
causa l’impacte i en un segon el valor del color de cada píxel de tota la zona que envolta 
aquest objecte o estructura que causa l’impacte. 
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Fent servir el programa desenvolupat per Pinto i Font s’obté un arxiu de malla que conté 
un valor que va de 0 a 1 on s’enregistra el valor del contrast entre cada píxel i el color 
mig de l’objecte d’impacte. Com que l’avaluació es fa píxel a píxel el resultat es pot 
presentar en forma d’imatge del mapa d’impactes cromàtics de la mateixa fotografia 
original. 

 Fig 12. Exemple de mapa contrast cromàtic representant el contrast d’una pedrera a cel obert. 

 
El programa estableix píxel a píxel de l’imatge l’impacte mig provocat per l’objecte 
sobre el paisatge o el fons  capturat en la fotografia, i també l’àrea relativa ocupada per 
l’objecte dins la fotografia. El contrast es pondera en funció de la sensibilitat de l’ull 
humà a les diferents longituds d’ona de l’espectre visible (Figs 13 i 14). 

Figs 13 i 14. Sensibilitat de la vista humana als diferents colors en funció de la longitud d’ona. 

 
La base del mètode es l’ús del contrast cromàtic. Lògicament, l’impacte serà més alt en 
els píxels que envolten l’objecte que en els que es troben més allunyats. A conseqüència 
d’això, l’impacte ha de ser ponderat tenint en compte aquest factor en forma de 
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l’inversa del quadrat de la distància. A més s’ha de considerar la capacitat d’integració 
de l’ull humà, especialment quan hi ha un factor d’impacte visual.  
 
És molt important considerar la capacitat d’integració de l’ull humà, especialment quan 
existeix l’impacte visual. D’aquesta manera, àrees que es trobin allunyades del centre de 
visió però que tinguin un grau elevat de contrast tenen el mateix pes quan s’avalua 
l’impacte global. 
 
c) Etapes en el processament 
 
El procediment per obtenir la matriu o imatge de l’impacte inclou diferents passos: 
 

1- Elecció del color neutre, ha de ser un color que no existeixi a la imatge per a que 
el programa el pugui discriminar durant el procés de càlcul. 

 
2- Obtenció de la imatge que estudiarem en la que hem aïllat l’objecte de l’impacte i 

el seu voltant queda omplert amb el color neutre. 
 
3-Obtenció de la imatge complementària a l’anterior, és a dir, que l’àrea d’impacte 

queda reomplerta amb el color neutre. 
 
4- Càlcul automàtic dels valors RGB mitjos de la imatge 1 sense tenir en compte el 

color neutre. 
 
5-Càlcul automàtic del valor d’impacte a cada píxel trobant el contrast entre el color 

RGB del mateix i el color mig calculat al pas anterior. A aquest contrast se li 
assigna un pes tenint en compte les corbes de sensibilitat de l’ull humà i s’obté un 
valor entre 0 i 1 que defineix la magnitud de l’impacte (0 no hi ha impacte, 1 
l’impacte és màxim). 

 
6-Càlcul dels impactes mínim, mig i màxim i el valor de l’àrea relativa ocupada per 

la estructura o forma d’impacte. 
 
7- Els resultats de l’impacte s’escriuen en forma d’un arxiu en forma matricial i de 

forma addicional s’obté un arxiu de text amb els diferents resultats estadístics. 
 
d) Brocs de la imatge d’avaluació de l’impacte visual. 
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Considerant que la matriu d’impacte s’obté píxel a píxel a partir de la imatge inicial, 
aquesta matriu també es pot veure com una imatge i per tant pot ser reprocessada. 
 
El procés de tractament de la imatge d’impacte és el següent: 
 
a)Obtenció de l’histograma d’impacte:  
 
L’histograma de la imatge d’impacte mostra la distribució dels píxels pertanyents a cada 
un dels intervals d’impacte definits. 
  
b) Delimitació de les àrees d’impacte fent servir el càlcul del gradient horitzontal. 
 
Per a la determinació del gradient horitzontal, s’ha d’anar píxel a píxel, fent una suma 
vectorial dels vectors originats en un píxel determinat i acaben en els píxels que 
l’envolten. El mòdul del vector depèn en el gradient o el valor d’impacte entre ambdós 
píxels. El gradient horitzontal calculat representa dos resultats: el valor de gradient com 
a mòdul del vector suma i la direcció d’aquest gradient com un angle referit al nord. Tal 
i com  veurem després, aquest angles es poden fer servir en el càlcul de la rosa de 
direccions i en un pas posterior de l’índex de dispersió de l’impacte. 
El gradient horitzontal expressa valors màxims a les àrees que envolten parells de píxels  
amb valors d’impactes molt diferents. D’aquesta manera, les zones d’impacte o unitats 
dins la imatge queden marcades. Aquestes zones normalment coincideixen amb les 
unitats de paisatge  de la imatge. 
 
c) Càlcul de l’impacte en totes direccions (rose diagram). 
 
Les freqüències obtingudes del vector gradient mostren el grau de variació o dispersió al 
pla. Una rosa de direccions en la que les freqüències màximes es troben localitzades als 
pols indiquen un dispersió petita del gradient. Una rosa amb valors homogenis de 
freqüències, que genera una forma que recorda a un cercle indica valors grans de 
gradient o de dispersió de l’impacte. 
 
Val a dir que aquest programa està enfocat a tractar problemes de contrastos cromàtics 
en zones homogènies afectades per pedreres a cel obert i similars, això fa que la seva 
aplicació pugui ser més complexa en zones amb molta variació textural deguda a 
presència d’elements de construcció com grues, plantes de tractament de qualsevol tipus 
de producte i altres elements sobre posats sobre el paisatge. És per això que en els 
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estudis que es duen terme s’han de tenir en compte una sèrie de circumstàncies que 
condicionen cada un dels casos. 
 
6.3.2. Descripció de les zones d’estudi 
 
Les zones triades per aquest estudi cromàtic son tres, la pedrera abandonada visible des 
de l’àrea de descans 11, les sitges de ciment del port de la planta cimentera d’Uniland i 
la pròpia planta de la cimentera. La pedrera abandonada i les sitges de ciment són 
visibles tant des de la carretera com des de certes àrees de descans, mentre que la 
cimentera només és visible des de la carretera. 
 
- Pedrera abandonada a la zona de “La Falconera”. 
 
La pedrera es troba al sud - oest de la localitat de Garraf, a la zona de la Falconera i va 
ser explotada per l’empresa Iberaridos S.A. Queda delimitada al sud per la línia de 
Renfe que passa en forma de túnel pel coll de la falconera, i envoltada per l’autopista C-
32 i la carretera C-31. La zona antigament explotada ara s’està regenerant de manera 
natural i actualment hi abunden herbes i matolls, contrastant amb la vegetació de pins de 
les zones dels voltants que no han estat afectades per l’explotació minera (Fig 15). 

 Fig 15. Ortofoto de la zona de la pedrera. 

 
La zona és visible des de l’àrea de descans 11, situada al pas de la mala dona i des de la 
carretera C-31. L’estudi de l’impacte cromàtic es farà en base a una vista panoràmica 
des de l’àrea de descans 11 fent servir una imatge de la vista actual i comparant 

39



l’impacte cromàtic que produeix en l’entorn de la antiga pedrera amb un fotomuntatge 
en el que es mostra la zona de la pedrera repoblada amb arbres. 

Fig 16. Detall de la zona de la antiga pedrera que serà objecte de l’estudi cromàtic. 

 
- Sitges de ciment de Vallcarca 
 
Aquestes sitges es troben situades en un moll de càrrega per a vaixells situat a la zona 
de la cala de Vallcarca, i més concretament a la Punta del Ferrer, que delimita aquesta 
cala pel Nord-Est. Les sitges són visibles des de l’àrea de descans 12 i des de la 
carretera C-31, ja sigui en sentit Sitges-Barcelona com en sentit invers. Les sitges 
destaquen del seu entorn degut al color amb el que estan pintades, un blanc que 
contrasta amb el blau del mar i del cel. 

Fig 17. Sitges de ciment situades al moll de Vallcarca. 
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L’estudi de l’impacte cromàtic es fa per a avaluar la possibilitat de donar-li a les sitges 
de ciment una coloració per a que l’impacte cromàtic sigui menor com a mínim des de 
l’àrea de descans 12 i des de la carretera quan el sentit de circulació està directament 
orientat cap a la ubicació de les sitges. 
 
- Planta de la cimentera Uniland a Vallcarca 
 
La planta d’Uniland es troba a l’interior de la cala de Vallcarca, formant un conjunt amb 
el moll de càrrega on estan situades les sitges de la Punta del Ferrer. La planta és de 
grans dimensions, ocupa uns (0.126 km’s quadrats) i queda encaixada en la vall per on 
desguassa al mar la riera de Vallcarca. La planta queda delimitada pel sud per les vies 
de tren que s’estenen paral·lelament a la carretera C-31, pel nord per l’autopista C-32, 
que en aquesta zona circula en forma de viaducte i per l’est i l’oest per les vessants de la 
vall en la que la cimentera es troba encaixada. 

Fig 18. Ortofoto de la situació de la planta cimentera respecte el traçat de la C-31 a Vallcarca. 

 
La cimentera és visible únicament des de la carretera C-31, ja que no hi ha cap àrea de 
descans en la zona propera a la planta degut a la degradació de l’entorn de la cimentera. 
La cimentera està separada de la carretera C-31 per les vies del tren que en aquest tram 
s’estenen paral·lelament a la carretera, també queden les restes de l’antiga estació de 
tren de Vallcarca. 
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Donada la proximitat de la planta a la carretera l’objectiu de fer-hi un estudi cromàtic és 
avaluar la efectivitat del color que té la part més exterior i més propera a la carretera de 
la instal·lació. Com l’impacte visual és tan gran en la zona és virtualment impossible 
mitigar l’impacte produït per les instal·lacions de la cimentera, un enfoc cromàtic 
d’aquest impacte està orientat a mirar d’integrar la planta amb l’entorn de la vall. 
 
6.3.3. Avaluació de l’impacte a cada una de les zones 
 
-  Pedrera abandonada a la zona de “La Falconera”. 
 
Per a avaluar l’impacte cromàtic es parteix d’una fotografia de paisatge que representa 
una part de la panoràmica que hi ha des de la l’àrea de descans número 11. En la vista es 
poden veure l’autopista C-32, la carretera C-31 i majoritàriament les restes de 
l’explotació que va tenir lloc en la zona. 
 

Fig 19. Imatge de la zona amb la que es farà l’estudi cromàtic. 
 

La zona delimitada com a zona d’impacte és un prat que actualment està poblat amb 
herbes baixes, matolls i algun arbre de poca alçada. Tal i com es pot apreciar a la 
fotografia anterior, la zona contrasta tant amb les parets calcàries del massís del Garraf 
com amb les zones amb cobertora vegetal. L’estudi quantificarà quin és exactament 
aquest contrast entre les diferents zones que envolten l’antiga pedrera i aquest prat.  
 
Seguint els passos del procediment d’avaluació de l’impacte cromàtic es tria el color 
neutre, en aquest cas el color triat és un vermell pur, amb uns valors RGB de 255,0,0. 
Un cop triat el color es procedeix a extreure la zona d’impacte de la foto per a obtenir 
les dues imatges amb les que es farà l’estudi. 
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Un cop processades les dues imatges obtenim l’arxiu de malla que processat com a 
“image map” mitjançant el programari Surfer (Golden Software) permet veure els 
contrastos entre el color mig de la zona de prat i la resta d’estructures i zones que 
apareixen en la fotografia original. 
 

Figs 20 i 21. Imatges processades per a fer l’estudi de contrast cromàtic. 

 

En el mapa de contrastos (Fig 22) es pot apreciar com els contrastos més grans es donen 
amb les zones on es visible la roca calcària nua, mentre que amb les zones amb 
vegetació el contrast encara que és existent es queda diluït per la textura de la cobertora 
vegetal. 
 

 Fig 22. Mapa de contrastos de la pedrera amb l’impacte original. 

 

Un cop obtinguda la imatge de contrast el següent pas es obtenir l’histograma d’impacte 
(Fig 23). Les dades calculades a partir i presentades en intervals mostren com la majoria 
de píxels tenen un contrast que oscil·la entre 0 i 0,4 . 
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Fig 23. Histograma d’impacte original de la pedrera. 

 

Un cop calculats els contrastos a partir de la imatge original es calcula el mapa de 
gradients horitzontals (Fig 24), com a  pas previ per a realitzar la rosa de direccions. En 
aquest mapa es poden observar les principals unitats a les que afecta l’impacte cromàtic 
de la zona que s’ha delimitat. Dins d’aquestes unitats es poden diferenciar els elements 
del terreny i estructures que s’observen en la fotografia original, es pot apreciar la forma 
de l’autopista, les zones on es veu la roca nua del massís i les zones cobertes per algun 
tipus de vegetació; també és diferencia el perfil topogràfic de la zona.  
 

 
Fig 24. Mapa de gradients de la pedrera original. 

 
En observar la rosa de direccions es pot apreciar com hi ha dues direccions ben 
marcades d’impacte, una lateral i que per tant mostra zones alineades amb l’àrea 
d’impacte, que en estudiar tant el mapa de gradients com la imatge de contrastos podem 
deduir que es tracten les zones del paisatge on la roca calcària és visible per que està 
excavada en forma de talús; i una altre de perpendicular que es pot representar pel 
contrast que hi ha amb els carrils de l’autopista. 
 

44



Rosa de direccions pedrera

0

5000

10000

15000

20000
0

10 20
30

40
50

60

70

80

90

100

110

120
130

140
150

160170
180

190200
210

220
230

240

250

260

270

280

290

300
310

320
330

340350

 
Fig 25. Rosa de direccions de la pedrera original. 

 

La alternativa que es proposa en aquest cas és fotomuntatge de la zona mitjançant el 
programari d’edició d’imatges Photoshop CS per tal de sobreimposar vegetació ja 
existent en la zona que envolta l’àrea d’impacte dins de la mateixa i minimitzar el 
contrast de l’àrea amb les zones amb població vegetal dels voltants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 26. Retoc fotogràfic de la zona d’estudi. 
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Comparativa dels histogrames d'impacte pedrera
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Fig 27. Mapa de contrastos amb correcció cromàtica. 

 
Tal i com es pot observar al mapa de contrastos (Fig 27) la diferència amb els contrastos 
originals és petita, però es pot veure com el contrast ara és més marcat amb les zones de 
talús en roca i la carretera, mentre que ha disminuït en les zones amb vegetació 
abundant. Això és degut a que com amb el trucatge fotogràfic la textura del prat ha 
canviat per a ser la d’una zona densament vegetada el contrast augmenta amb altes 
superfícies que no continguin una vegetació densa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 28. Histograma d’impacte comparatiu entre l’estat original i la correcció cromàtica. 

 

Si es comparen els histogrames d’impacte d’ambdues situacions es pot observar com si 
bé l’impacte cromàtic no ha variat massa si que es pot apreciar una homogeneïtzació 
dels intervals, tendint a igualar-se les zones amb un impacte mig amb les que el tenen 
més baix.  
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En el mapa de gradients es pot veure com ara els contrastos més grans es donen en els 
contorns de les zones de talús en roca i de l’autopista, i que els gradients més baixos  
queden ubicats en les zones del paisatge amb una textura semblant a la del prat retocat. 
 

 
Fig 29. Mapa de gradients de la zona d’estudi amb la correcció cromàtica. 

 
Pel que fa a la rosa de direccions si comparem la obtinguda en el cas original amb la 
obtinguda a partir dels càlculs de l’àrea retocada fotogràficament es pot veure com les 
principals direccions d’impacte segueixen sent les mateixes i que ara queden més 
marcades, ja que el contrast amb les zones no vegetades ha augmentat. 
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Fig 30. Rosa de direccions comparativa entre la situació original i la situació corregida. 

 

- Sitges de ciment de Vallcarca 
 
Per a l’avaluació de l’impacte cromàtic de les sitges es farà servir una fotografia de 
paisatge de les mateixes presa a l’àrea de descans número 12. Des d’aquest mirador les 
sitges i el moll on estan ubicades contrasten amb el mar i l’horitzó, ja que en la visual 
directa amb les sitges no hi  ha cap element de terreny.  
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Aquesta estructura presenta diferències amb l’anterior zona estudiada, primer de tot no 
té una coloració homogènia, ja que l’estructura de les sitges és d’un color gris i les 
sitges en si són blanques. A més hi ha certs elements de l’estructura com escales i tubs 
que afecten a la uniformitat cromàtica de l’estructura. Per tal de simplificar tots aquests 
detalls que afecten als càlculs de l’impacte es proposa la següent solució: 
 

1. Dividir la foto de paisatge en dues parts, una que inclogui la part inferior de les 
sitges, és a dir l’estructura i la zona del moll, que queden envoltades de mar; i 
pel que fa a la part superior de les sitges, que contrasten de manera majoritària 
amb l’horitzó, inclourem tot el que aparegui en la fotografia de paisatge prenent 
com a límit inferior el punt en el que es comença a veure la part pintada de blanc 
de les sitges. 

 
2. Per a avaluar l’impacte cromàtic màxim de les sitges es prendrà una coloració 

uniforme de les mateixes a partir del color RGB obtingut en una hora de màxima 
llum, que en aquest cas es un blanc amb uns valors RGB de 255,255,255. A 
partir d’aquest blanc pur es farà l’histograma d’impacte i es compararà amb les 
diferents propostes de correcció cromàtica de les sitges. 

 
El fet de dividir la imatge fa que el tractament i el procés de les dades es dupliqui, i per 
tant extreure conclusions estrictament dels dos resultats pot portar a confusions, ja que 
les imatges dividides poden tenir colors mitjos diferents degut a les estructures o el 
relleu que hi apareixen. 
 
A partir dels mapes d’impacte i ajudats amb els histogrames obtinguts es podrà valorar 
la viabilitat de portar a terme aquestes correccions cromàtiques. 
 
Els mapes d’impacte obtinguts de les sitges són el següents: 
 

 
Fig 31. Mapes d’impacte de les sitges en el seu estat original. 
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Tal i com es pot apreciar en els mapes d’impacte els contrastos amb l’entorn de les 
sitges es mostren baixos en la part inferior del paisatge, ja que els colors que 
predominen són els grisos del moll i els tons blau del mar. Mentre que a la part superior 
de la imatge el blanc de les sitges contrasta d’una manera més significativa amb el blau 
del cel. Els histogrames d’impacte de les dues meitats de la imatge es mostren per 
separa (Fig 32): 
 

Fig 32. Histogrames d’impacte de les dues meitats de la imatge. 
 
Els histogrames d’impacte reflexen les diferències existents entre les dues meitats de les 
vistes, la falta d’elements de contrast en la meitat superior de la imatge fa que els 
impactes calculats es concentrin en la franja de cel que apareix a la fotografia. Pel que 
fa a la meitat inferior de la fotografia la varietat d’estructures i formes que apareixen a 
la imatge fa que hi hagi més varietat d’impacte cromàtic, en el mapa d’impactes es 
poden distingir el moll on estan ubicades les sitges i l’escullera interna del port. 
 
El els mapes de gradients es pot comprovar el ja esmentat, que en la part superior de la 
imatge no hi ha variació entre els colors de píxel i per tant no hi ha cap zona  delimitada 
per les siluetes dels gradients. En canvi a la meitat inferior de la imatge es pot veure 
clarament les formes abans esmentades i a més una lleugera variació en la zona de mar 
al fons de la imatge, en la que es pot intuir les línies definides per l’onatge. 
 

 
 

Fig 33. Mapa de gradients de les dues meitats de la imatge. 
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El que es proposa per tal de disminuir el contrast de les sitges amb el mar i el cel son  
dos colors mitjos, un que representi el del mar i l’altre del cel i s’aplicaran sobre 
l’estructura per a calcular quina és la variació del contrast cromàtic respecte a l’estat 
actual. S’avaluaran les dues meitats de la imatge per veure quin dels colors triats és més 
adequat per a l’estructura de les sitges i per les sitges en si. 
 
En primer lloc s’avalua com a correcció el color mig del mar, que té uns valors RGB de 
128,146,153 (Fig 34).  

Fig 34. Color obtingut amb els valors RGB triats. 
 

 
Fig 35. Mapa d’impactes de les sitges amb la primera correcció aplicada. 

 

En el mapa de contrastos de la imatge es pot observar com el contrast de la part superior 
s’ha atenuat, encara que la tonalitat es podria afinar més encara. Pel que fa a la meitat 
inferior de la imatge, el contrast amb la l’aigua també has disminuït, mentre com era 
d’esperar no hi ha hagut massa variació amb els elements del port. 
 
Per a contrastar aquesta correcció es pren un segon color amb valors RGB 176,178,174 
(Fig 36.). Aquest color és un valor mig obtingut a partir del color del cel de la fotografia 
original. Aquest segon color haurà de contrastar menys en la part superior de la imatge 
ja que el cel ocupa pràcticament la totalitat de la meitat superior de la imatge. 

Fig 36. Color obtingut amb els valors RGB triats. 
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En el mapa de contrastos d’aquesta segona correcció es pot veure com en la meitat 
superior pràcticament no hi ha contrast entre les sitges pintades amb aquest color. Pel 
que fa a la meitat inferior de la pantalla els canvis no són massa apreciables, pel que un 
anàlisi dels histogrames d’impacte potser pugui matisar més aquesta comparativa. 
 

 
Fig 37. Mapa d’impacte amb la segona correcció aplicada. 

 
En comparar el que s’ha observat en els mapes d’impacte i la distribució dels píxels en 
funció del grau d’impacte es poden arribar a certes conclusions en cada cas: 
 

1. Comparativa d’impactes en la meitat inferior de la fotografia: 
 
Tal i com es pot apreciar en la comparativa dels histogrames dels tres casos 
estudiats, totes dues correccions fan que els píxels es concentrin en intervals 
pertanyents a impactes molt baixos (entre 0 i 0.2), mentre que en els altres 
intervals la quantitat de píxels pertanyents és molt petita en comparació amb els 
intervals dominants. 
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Fig 38. Histograma d’impacte comparatiu entre l’estat original i les dues correccions de la meitat inferior. 
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2. Comparativa d’impactes en la meitat superior de la fotografia: 
 
En la meitat superior és on ha estat més manifesta la diferència entre les dues 
correccions però pel que es pot veure dels histogrames d’impacte comparats 
realment la diferència entre les dues correccions és petita. Si es para atenció a 
l’escala gràfica que acompanya als mapes d’impacte la majoria de píxels de la 
correcció 1 es troben en un nivell de contrast cromàtic d’entre 0 i 0.1, mentre 
que amb la correcció 2 aquests píxels es troben entre 0 i 0.05, i per això en la 
comparativa de l’histograma els resultats són pràcticament idèntics. 
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Fig 39. Histograma d’impacte comparatiu entre l’estat original i les dues correccions de la meitat 

superior. 
 
Un cop feta la comparativa d eles dues meitats de la imatge es pot interpretar que 
mentre que a la part inferior les correccions tenen un efecte moderat a la part superior 
els resultats són més favorables, amb independència del color triat. Això porta  a pensar 
que un canvi en la coloració de les sitges, sobretot a la zona on s’emmagatzema el 
ciment permetria una millor integració de la estructura amb el seu entorn marítim. 
 
-  Planta de la cimentera Uniland a Vallcarca 
 
La planta de la cimentera és visible des de qualsevol dels dos sentits de la marxa de la 
carretera C-31, però el sentit Barcelona-Sitges és en el que s’aprecia més l’impacte 
produït per la mateixa. És per això que s’ha triat una fotografia presa des de la carretera 
i orientada en sentit Barcelona-Sitges. En aquesta panoràmica s’observen diferents 
elements de la planta. Des dels edificis més propers a les vies del tren, i per tant els més 
propers a la carretera, fins a sitges i dipòsits situats a la part posterior de la planta. 
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Per a l’estudi de l’impacte cromàtic es tindrà en compte únicament les instal·lacions més 
properes a les vies, per una sèrie de raons: 
 

− En primer lloc la vista general de la planta es té circulant amb un vehicle, pel 
que el temps que un observador està exposat a l’impacte de tot el complex és 
relativament breu. 

 
− En segon lloc per que la major part del trajecte que es fa per la zona és en 

paral·lel a les estructures de la planta més properes a la carretera, per tant 
l’important és que la transició de les zones vegetades del voltant a la planta 
contrastin poc amb aquestes estructures, que ja són bastant uniformes per elles 
mateixes al estar fetes de planxes de xapa. 

 

 
Fig 40. Mapa d’impactes de la cimentera en el seu estat original. 

 
Al mapa de contrastos obtingut a partir de la imatge de paisatge es pot apreciar els 
contrastos en les diferents textures que envolten la cimentera, per l’estudi cromàtic que 
es vol fer interessa que els contrastos amb la vegetació dels voltants de la planta siguin 
els menors, i per tant la resta de contrastos restaran en un segon pla. 
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Fig 41. Histograma d’impactes de la cimentera en el seu estat original. 
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En l’histograma d’impactes es pot comprovar la diversitat d’elements que formen la 
imatge de paisatge, de la mateixa manera que es podia apreciar en el mapa de contrastos 
la gran varietat de textures. De manera anàloga això es pot veure al mapa de gradients, i 
cal notar que hi ha dues textures vegetals a tenir en compte de cara a l’estudi cromàtic: 
les masses vegetals de les muntanyes del fons, situades a la part dreta de la imatge i la 
vegetació que queda al marge dret de la carretera, que es pot veure a la part esquerre de 
la imatge. 
 

 
Fig 42. Mapa de gradients de la cimentera en el seu estat original. 

 

Tal i com es visible en el mapa de gradients la vegetació del fons és uniforme ja que no 
té gradients significatius, i a més contrasta poc amb la estructura a estudiar. La 
vegetació de la dreta té una vegetació més marcada però també contrasta relativament 
poc amb l’estructura més propera de la fàbrica. 
 
Per a l’estudi de correccions cromàtiques en primer lloc es pren un color amb valors 
RGB de 124,132,69 (Fig 43.) per a buscar un color que pugui millorar l’actual i redueixi 
encara més el contrast amb cossos vegetals. 

Fig 43. Color obtingut amb els valors RGB triats. 
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Fig 44. Mapa d’impactes de la cimentera amb la primera correcció. 

 

Com a resultat d’aquesta correcció els elements de la planta de la part esquerre guanyen 
contrast cromàtic respecte a l’original però queden més uniformitzades. Pel que fa a la 
vegetació del vessant de la part dreta el la textura ara és més marcada i en algunes zones 
el contrast cromàtic ha augmentat. 
 
Amb el segon color triat, que té uns valors RGB de  115,130,116 (Fig 45.) el mapa de 
contrastos pren la següent forma: 

Fig 45. Color obtingut amb els valors RGB triats. 
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Fig 46. Mapa  d’impactes de la cimentera amb la segona correcció. 

 

Amb aquesta correcció les textures de les masses de vegetació es suavitzen de forma 
general, i els contrastos es veuen  més uniformes. Per comprovar aquestes valoracions 
cal estudiar els histogrames dels mapes de contrastos. 
 

55



Comparació impacte original amb correccions cromàtiques

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

0-.1 .1-.2 .2-.3 .3-.4 .4-.5 .5-.6 .6-.7

intervals

pí
xe

ls

Impacte original

Correcció cromàtica 1

Correcció cromàtica 2

 
Fig 47. Histograma comparatiu entre els impactes en l’estat original i amb les diferents correccions. 

 

En observar aquests histogrames es pot desprendre que la correcció 1 no acaba 
d’aconseguir l’efecte desitjat per que en alguns punts del mapa de contrastos augmenta 
els valors fins a 0.6-0.7, quan ni tan sols el mapa d’impactes original tenia aquests 
valors, però per contra concentra gran quantitat de píxels en una franja de contrast baix 
(0.1-0.2). De tota manera, al contrastar l’histograma amb el mapa de contrastos s’ha 
pogut apreciar com en una de les zones de vegetació que es tenen en compte el contrast 
ha augmentat en comptes de disminuir, pel que es pot dir que aquesta correcció no és 
efectiva per als propòsits de l’estudi. 
 
Pel que fa a la correcció cromàtica 2 es pot apreciar que té una gran semblança amb 
l’histograma de l’impacte general. La distribució dels intervals dels contrastos és 
semblant a la de la correcció 1, però menys marcada que en el cas anterior.  
 
Si es comparen els resultats obtinguts amb les correccions triades es pot arribar a la 
conclusió que el color actual de la façana de la planta cimentera més propera a la 
carretera és prou adequat i que no cal fer cap actuació en la façana; si bé és evident que 
la zona que envolta a la cimentera està molt degradada i bruta de pols de ciment, cosa 
que fa que la zona tingui un aspecte grisós que afecta també a la vegetació dels voltants. 
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6.4. Avaluació de l’impacte visual mitjançant el programari Vimpacto. 
 
La metodologia que s’aplicarà per a avaluar l’impacte visual de les estructures 
d’impacte definides està basada en el programari VImpacto 2.0 desenvolupat pel Centre 
d’Avaluació de l’Impacte Visual d’Estructures, tot i que per la peculiaritat del cas s’han 
realitzat una sèrie de modificacions i processos paral·lels per adaptar les dades 
disponibles al funcionament d’aquest programari. 
 
6.4.1. Definició de la zona d’estudi. 
 
Per a calcular la conca visual en qualsevol avaluació d’impacte paisatgístic s’ha de 
definir una àrea d’estudi, que generalment pren com a centre la estructura d’impacte i 
s’estén tenint en compte la topografia dels voltants per a definir uns límits per al càlcul. 
En un estudi normal de visibilitat s’assumeix que la vista humana permet percebre 
imatges nítides a uns 3000 i en funció d’això es delimita una zona en la que la estructura 
d’impacte és visible i es suposa que l’estructura pot ser visible des de totes direccions. 
És per això que normalment es fa servir una àrea quadrada de 6000 metres de costat. 
 
L’àrea d’estudi triada és forçosament no quadrada, al tractar-se la carretera d’una 
estructura lineal de gran longitud (12.5 km) i molta poca amplada. També s’ha de tenir 
en compte que les àrees de descans també tractades resten en els vorals de la carretera 
C-31 i per tant es consideren integrades a la mateixa. Això requereix un replantejament 
del tractament automàtic de mapes que incorpora el programari VImpacto, que per 
defecte crea els mapes al voltant de la estructura d’impacte amb uns paràmetres de 
distància definits. Aquesta problemàtica serà tractada en el següent apartat. 
 
Un altre factor determinant en l’àrea d’estudi és la orientació de la costa respecte al 
nord, això fa que els límits en les coordenades Y UTM defineixen una zona rectangular 
que queda tallada en diagonal per la costa i per tant, per la carretera.  
 
XUTM min:  401665 XUTM max: 410125 
YUTM min : 4565615 YUTM max: 4568555 
Z min: 0 Z max: 315 

Taula 1. Dimensions de l’àrea d’estudi 
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Topografia i mapa de cobertes de la zona 
 
El programa VImpacto incorpora una rutina que genera els mapes a partir de la ubicació 
de la estructura d’impacte i delimita les àrees a estudiar per als càlculs de conca visual, 
visibilitat, fragilitat i vulnerabilitat; El programa retalla les àrees de les malles de 
topografia i de cobertes de tota Catalunya i aquestes àrees retallades són les que 
s’utilitzen en els càlculs. Aquesta rutina no es pot utilitzar degut als requeriments de 
precisió i de detall necessaris en aquest estudi. 
 
En un cas normal el programa defineix els límits topogràfics i per tant els del mapa de 
cobertes a partir de la ubicació de la estructura d’impacte i tenint en compte els 
paràmetres de la visió humana per a generar una zona quadrada. El programa parteix 
d’un mapa topogràfic en un format de malla que representa tota Catalunya amb un pas 
de malla de 30x30 metres, de manera anàloga el mapa de cobertes es troba en el mateix 
format de malla amb un espaiat idèntic.  
 
En el present estudi aquest pas de malla de 30x30 metres és excessivament gran ja que 
els elements a tenir en compte per a l’estudi de visibilitat són de dimensions més 
reduïdes que una cel·la d’aquesta malla. Per a poder representar els punts de les àrees de 
descans i la carretera s’ha interpolat aquesta malla original a una amb un pas  de 2.7x2.7 
metres que permet definir aquestes formes amb un detall òptim. Això fa que els càlculs 
tinguin una dimensió molt major dins de la matriu topogràfica, ja que es passa de 99 
files i 283 columnes a 1079 files i 3103 columnes. Degut a aquest canvi el cost de temps 
de càlcul és enorme ja que l’àrea d’estudi és molt major, al estar definida per la 
carretera. No obstant això aquest temps s’ha reduït molt per que s’ha limitat els punts 
potencials de la conca visual 

 
Fig 48. Recreació tridimensional de la malla topogràfica de 2.7x2.7 metres. 

 
Pel que fa al mapa de cobertes, que defineix els usos del sòl i que és necessari per al 
càlcul de fragilitat i contrast, també s’ha d’adaptar al mateix pas de malla que la 
topografia. Partint del mapa de cobertes original, s’interpola un mapa de cobertes amb 
un pas de malla de 2.7 metres per a poder treballar a aquesta amb una matriu 
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d’idèntiques dimensions a la topogràfica. Cal tenir en compte que la resolució real del 
mapa de cobertes es conserva, aquest procés afegeix nodes intermitjos per arribar a les 
dimensions de la matriu desitjades. 
El fet que no es puguin fer servir les rutines de generació automàtica de plànols fa que 
el procés s’alenteixi en aquest aspecte ja que s’ha de retallar i interpolar la zona d’estudi 
de manera manual. 

Fig 49. Mapa de cobertes de la zona d’estudi amb llegenda explicativa 

 
Anàlisi de la topografia 
 
Com a pas previ a l’estudi de conca visual el programa realitza un estudi d’alçada 
relativa del relleu respecte a les estructures d’impacte . Aquest mapa permet veure de 
manera qualitativa l’alçada relativa de qualsevol punt de l’àrea d’estudi respecte a la 
estructura d’impacte en base a un càlcul aplicat a la coordenada z d’aquest punt. 
 
Aquest  valor d’alçada relatiu s’obté a partir de restar d’un punt qualsevol que es vulgui 
avaluar l’alçada (z) del centroide de l’estructura d’impacte i dividir aquest resultat per 
un valor de referència, que pot ser el valor absolut de l’alçada (z) màxima o mínima de 
l’àrea d’estudi. 

referènciaz
centroide z -relleu  zrelativa z =  

 
Els valors representats en aquest tipus de mapa donen una informació addicional que 
permet tenir criteris per a detectar errors o incoherències en els següents passos del 
càlcul. Prenent com exemple els mapes obtinguts amb cada una de les estructures 
d’impacte es poden extreure diverses conclusions: 
 
 
En la figura 50 en la que està representada l’àrea que envolta el viaducte de  Garraf es 
pot apreciar com la carretera es troba en una posició relativa més baixa, això permet 
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pensar que si no hi ha cap obstacle definit pel mapa de cobertes el viaducte serà 
clarament visible des de la carretera C-31. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 50. Mapa d’alçades relatives respecte al viaducte. 

 
Pel que fa a les sitges de ciment el fet de trobar-se pràcticament al nivell del mar queda 
reflexat en el mapa d’alçades, en el que les formes muntanyoses predominen i per tant 
tota la zona d’estudi queda topogràficament més elevada que aquestes estructures (fig 
51). Això afavoreix que les sitges siguin visibles des de gran part de la carretera, i 
només es perd la visual degut al traçat de la carretera.  

Fig 51. Mapa d’alçades relatives respecte a les sitges. 

 

A diferència dels dos casos anteriors, la estructura del repetidor de televisió es troba 
situada en un turó més elevat topogràficament que la carretera, per tant la visual que es 
pot tenir d’aquesta estructura dependrà de l’angle i de la topografia que hi ha a la zona 
on està situat l’observador. 
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Fig 52. Mapa d’alçades relatives respecte al repetidor.  

 
Ubicació de la carretera i les àrees de descans en l’àrea d’estudi 
 
Per a poder fer els càlculs de conca, vulnerabilitat i fragilitat amb el programa cal 
definir les àrees de descans i la carretera en l’espai, és a dir, sobreimposar-les sobre el 
model topogràfic. A partir de les dades disponibles s’ha hagut de digitalitzar 
manualment cada una de les àrees de descans a partir d’un ortofotomapa escala 1:5000 
per obtenir definir els contorns en coordenades UTM tant de les àrees de descans com 
de la carretera. 
 
El procés de digitalització ha seguit els següents passos: 
 

1. Pas dels plànols de les àrees a format digital. Els plànols disponibles es 
trobàvem en suport paper i per a poder-los tractar s’han de passar a format 
digital, i un cop en format digital els plànols s’han d’orientar respecte al nord per 
a poder-los traslladar al mapa UTM del que es disposa. 

 
2. Ubicació de les àrees sobre un ortofotomapa. Les àrees es troben en zones 

reconeixibles al llarg de la carretera degut a que el projecte constructiu aprofita 
zones lliures ja existents als vorals de la carretera, fet que facilita la seva 
ubicació i superposició a la ortofoto. En el present estudi aquesta ubicació s’ha 
fet sobre la ortofoto 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de tota la zona 
d’estudi, obtenint una foto de la zona complerta amb totes les àrees de descans 
sobreimposades. 
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3. Digitalització dels contorns a partir del ortofotomapa. Mitjançant el programari 

Surfer es poden extreure els contorns de qualsevol forma, ja sigui poligonal o 
línia a partir dels punts marcats en la ortofoto. Al estar aquesta georeferenciada, 
els punts que formen els contorns són coordenades UTM. En aquest pas s’han 
hagut de fer rectificacions en algunes dades provinents dels plànols del projecte, 
ja que a l’hora de calcular les coordenades UTM dels límits de les zones de 
descans han aparegut incoherències referents a la seva orientació respecte al 
nord. 

 
De manera anàloga s’han obtingut els punts dels contorns de cada un dels carrils 
de la carretera C-31, obtenint com a resultat un contorn en sentit Sitges-
Barcelona i un altre en sentit Barcelona-Sitges. 

 
 
6.4.2. Elements que condicionen el càlcul de la conca visual a través del 
programari VImpacto 
 
Generalment es realitza el càlcul de la conca visual de determinades estructures 
d’impacte des de tota l’àrea d’estudi considerada, en aquest cas s’ha obviat bona part de 
l’àrea considerada ja que només té interès una estreta franja de la mateixa  a on 
s’ubiquen la carretera i les àrees de descans. 
 
Per a aquest cas s’ha fet un tractament centrat únicament en les zones pertanyents al 
projecte i a la carretera, per tant s’han d’acotar els càlculs únicament a aquest tipus de 
zones, cosa que afegeix un nou element al procés habitual de càlcul del programari 
VImpacto, un arxiu de malla d’estat, a on es defineix amb un valor numèric d’1 els 
punts de malla i amb -1 els que no són considerats. 
 
Definició de les estructures d’impacte i distribució dels punts de test. 
 
Les estructures d’impacte considerades són tres: el viaducte de l’autopista C-32 a 
l’alçada de Garraf, les sitges de ciment d’Uniland a Vallcarca i el repetidor de televisió. 
Aquestes tres estructures són de grans dimensions i formes diferents, però es poden 
avaluar seguint el mateix procediment. S’ha de tenir en compte l’àrea de planta que 
ocupen i les seves dimensions de perfil. Un cop definides es distribueixen una sèrie de 
punts de test a partir dels quals es fan tots els càlculs.  
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Un altre factor molt important és la orientació respecte al nord d’aquestes estructures, 
l’angle que tinguin respecte a la visió d’un observador influeix en l’impacte que rep 
d’una determinada estructura. D’altre banda, si la orientació introduïda al model no és la 
correcta el càlcul realitzat pot ser incorrecte, donant unes dades equivocades o 
contradictòries. 
 
A continuació es definiran aquests paràmetres de cada una de les estructures: 
 
- Viaducte autopista C-32 a Garraf. 
 
Aquest viaducte d’uns 240 metres de llarg  i 20 metres d’ample està situat al nord de la 
població de Garraf. És molt visible des de la carretera en qualsevol dels dos sentits de 
circulació. Per a definir aquesta estructura en primer lloc s’ha de digitalitzar la 
superfície en planta ocupada pel viaducte. A més cal conèixer la desviació respecte al 
nord del viaducte per a poder definir quina serà la direcció de màxim impacte. A través 
del plànol topogràfic s’obté una orientació mitja de la estructura respecte al Nord.  
 

El punts de test queden ubicats en el perfil 
del viaducte, per definir-los s’ha partit d’un 
model del perfil vertical de l’estructura 
amb les mateixes dimensions que el 
viaducte original. La quantitat de punts de 
test resultants en el perfil ve definida pel 
pas de la malla amb la que es modeli el 
contorn del perfil, en aquest cas s’ha 
utilitzat una malla amb un pas d’1 metre 
amb la qual s’obté un total de 979 punts de  

                Fig 53. Planta del viaducte.  test per als càlculs( Fig 54). 

Fig 54. Perfil del viaducte definit pels punts de test calculats. 
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- Repetidor de televisió. 
 
El repetidor es tracta de forma anàloga al viaducte. El repetidor està constituït per una 
torre de base quadrada que incorpora antenes de grans dimensions orientades en 
diverses direccions. 

Fig 55. Vista del repetidor de televisió des de l’àrea D16. 

 
La planta del repetidor s’obté a partir de la ortofoto 1:5000 de l’ICC, la base del 
repetidor és quadrada i la desviació respecte al nord és mesurable. Pel que fa al perfil 
s’obté a partir d’una fotografia de la que se’n ha obtingut la escala per a poder 
dimensionar la estructura. La estructura queda definida per 740 punts de test (Fig 56). 

Fig 56. Punts de tes del repetidor.   Fig 57. Ortofoto de la planta del repetidor. 
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- Sitges de ciment de Vallcarca 
 
Per a representar la estructura constituïda per les sitges de ciment es fa servir un procés 
que encara que parteix de la mateixa base que els dos casos anteriors, mostra algunes 
diferències. Les sitges, d’uns 37 metres d’alt, estan emplaçades en un moll situat a uns 
400 metres mar endins a la cala de Vallcarca, aquest fet fa que siguin visibles des de 
zones força allunyades. Per a aquest estudi interessa saber quin és l’impacte d’aquestes 
sitges sobre les àrees de descans, ja siguin properes o allunyades.  
 
Com que la forma de la estructura és allargada però visible des de totes direccions, això 
fa que a diferència del viaducte que es troba encaixat en una vall i només té una direcció 
preferent en l’espai, la creació dels punts de test a partir del quals es representa la 
estructura es fa mitjançant tres formes planes, una per a la planta i dues per al perfil. Per 
així representar els dos costats donant una falsa, però efectiva per a l’estudi, 
tridimensionalitat per a les sitges. Aquesta tècnica no es fa servir amb el viaducte per 
que tot i ser una estructura allargada el fet que estigui encaixada en una vall fa que hi 
hagi una única direcció preferent d’impacte cap a la carretera, podent descartar altres 
aproximacions visuals. Aquesta estructura es defineix amb 793 punts de test. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig 58. Esquema de la disposició dels perfils que defineixen la distribució dels punts de test per a 

l’estructura de les sitges.  1-Planta, 2-Perfil curt, 3-Perfil principal 

 
Càlcul de la conca visual 
 
Una vegada definides l’àrea d’estudi i les estructures d’impacte es procedeix al càlcul 
de la conca visual, els resultats obtinguts serveixen per a determinar quins punts de 
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l’àrea d’estudi “veuen” les estructures d’impacte, sense tenir en compte cap més factor. 
El càlcul es fa comparant cada un dels punts de test que defineixen les estructures amb 
cada un dels punts de l’àrea d’estudi tenint en compte si hi ha algun element que 
obstrueixi la visió. Aquests elements, considerats com a barreres en la visual poden ser 
la mateixa topografia de la zona o bé elements tridimensionals com arbres que es 
modelitzen com a zones compactes a partir del mapa de cobertes. 
 

  Alçada   Alçada 

Boscs densos 8 Tarteras 0 

Boscs clars 6 Clars 0 

Boscs de ribera 8 Platges 0 

Reforestacions 6 Aigües continentals 0 

Pollancres 10 Glaciars 0 

Plàtans 8 Conreus 0 

Matolls 0 Zones urbanes 6 

Vegetació marismes 2 Vies comunicació 0 

Prats 0 Z. esportives, ludiques 0 

Incendis 1993 0 Extraccions mineres 0 

Roquissars 0    
Taula 2.- Cobertes deduïdes del Mapa de Cobertes de Catalunya amb l’alçada de cadascuna d’elles a efectes de 

la seva importància com a barrera 

 
A la taula 2 es reflecteixen els valors introduïts en el programa VImpacto 2.0 on es 
defineixen l’alçada de cadascun dels elements de la mapa de cobertes. Per  a cada cas 
particular aquests paràmetres es poden modificar a partir d’observacions fetes al camp 
definint així d’una manera més particular cada zona d’estudi.  
 
L’efecte de la cobertora sobre el càlcul de la conca visual es pot observar en les 
figures 59 i 60. La primera figura mostra l’àrea de la zona de descans pertanyent a la 
conca visual sense tenir en compte les barreres del mapa de cobertes, mentre que en 
la segona figura es pot apreciar que aquesta àrea ha estat reduïda de manera 
significativa una vegada es considera la vegetació existent als voltants de l’àrea de 
descans. 
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   Fig 59. Àrea D16 sense considerar cobertes.          Fig 60. Area D16 tenint en compte cobertes. 

 

A la figura 61. es pot observar la distribució de les 
vegades que els punts de test situats a l’estructura 
del repetidor de televisió han estat visualitzats des 
dels  punts pertanyents a la zona d’estudi. 
 
El fet que els punts més visibles siguin els de la 
part superior concorda amb la idea de  quan més 
alta sigui una estructura, més visible serà si no hi 
ha cap obstacle que s’interposi en la visual. D’altre 
banda, aquests resultats han estat obtinguts a partir 
de la quantitat de vegades que un punt de test és 
visualitzat per un altre punt de la conca sense tenir 
en compte la seva posició relativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 61. Distribució dels punts de test del repetidor  
en funció del nombre de vegades que han estat visualitzats. 
 
6.4.3. Anàlisi de la conca visual 
 
Aquest anàlisi es fa prenent els factors de visualització derivats de la configuració de 
l’entorn immediat del punt. Es consideren tots els paràmetres derivats de la conca visual 
o superfície vista des de cada punt, tant pel que fa a dimensions com a forma i 
complexitat de la mateixa. Els elements que caracteritzen la conca visual es defineixen 
com: 
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Superfície ocupada en l’espai topogràfic, per al cas del present estudi aquest paràmetre 
tindrà un valor molt baix degut a que la carretera i les àrees de descans es defineixen 
com una franja estreta que travessa l’àrea d’estudi. 
 
La compacitat de la conca visual també afecta la fragilitat, les conques amb menor 
nombre de forats (més compactes i amb menor complexitat morfològica) són més 
fràgils o vulnerables. 
 
La forma de la conca visual afecta la fragilitat, ja que les conques poc compactes i 
disperses són menys sensibles als impactes, que les conques rodones i compactes.  
 
Índex de dispersió. És un índex que sintetitza i quantifica els termes de compacitat i 
forma i es calcula a partir del mapa obtingut en el càlcul de la conca visual. L’índex de 
dispersió calcula la distribució de les orientacions en totes les direccions de l‘espai dels 
valors de conca visual (en percentatge). Aquest índex va de 0 a 1, de forma que un valor 
pròxim a 0 representaria una dispersió mínima i un valor pròxim a 1 correspon a una 
dispersió màxima. Un valor de 0.5 representa una orientació preferencial de la conca 
visual respecte a 2 direccions. 
 
Aquest índex es pot representar representar tant numèricament, com en forma 
d’histograma o en un diagrama de rosa dels vents (figura 62), la qual cosa permet una 
visualització d’aquest índex molt més gràfica i intuïtiva. 

Fig 62. Exemple de l’índex de dispersió expressat en forma de rosa de direccions. 
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L’altura relativa del punt respecte a la conca visual, una estructura d’impacte més 
elevada que els punts de la conca visual és més visible des de més direccions si no hi ha 
cap element de tipus topogràfic, vegetal o antròpic que exerceixi de barrera. 
 
L’existència de barreres. Les barreres són elements del paisatge, naturals o artificials, 
que tot i estant integrats en l’espai escènic, priven o amaguen la visió de l’objecte 
estudiat. Per analitzar l’efecte de les barreres o pantalles s’ha de tenir en compte la 
perspectiva i el lloc que ocuparien els potencials observadors. El principal efecte de les 
pantalles visuals és la seva capacitat d’interceptar les visuals que dirigeix un observador 
a un objecte determinat. En aquest sentit en un entorn natural les principals pantalles 
que existeixen són la topografia o formes de relleu i la vegetació.  
 
Modificacions en el mapa de cobertes 
 
La utilització del mapa de cobertes en forma de malla de 30x30 metres com a origen a 
partir del qual s’interpola una malla amb un pas de 2.7 metres fa que apareguin 
problemes de resolució quan es visualitzen els primers resultats de la conca visual. El 
problema existent és que encara que el pas de malla sigui inferior, la ocupació de les 
àrees segueix estant definida cada 30 metres. Com a conseqüència d’això hi ha zones 
definides pel mapa d’estat com a carretera que no es tenen en compte en els càlculs. 
Això és a que es troben en una zona de mapa de cobertes ocupada per vegetació, 
edificis, o qualsevol altre ús. En la figura 63. es pot apreciar com hi ha punts de test 
pertanyents a la carretera situats sobre zones amb coloració verd, que representen àrees 
ocupades per vegetació. Com a conseqüència d’això, el mapa de visibilitat generat no té 
en compte aquestes zones (Figs 63. i 64.). 

      Fig 63. Mapa de cobertes amb els punts                        Fig 64. Mapa de visibilitat on es veuen zones 

          de test de la carretera sobreimposats.                           de la carretera que no s’han tingut en compte. 
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Per a solucionar aquest problema s’ha recorregut a una rutina que compara els punts 
definits dins al mapa d’estat amb els del mapa de cobertes per a identificar amb el valor 
de coberta pertinent tots els punts de la carretera i les àrees de descans. Aquesta rutina 
rastreja cada un dels punts de la carretera dins la malla de cobertes i llegeix el valor de 
coberta que té, si el valor no és el corresponent al de la carretera es substitueix de 
manera automàtica. Això permet retocar tots els punts amb una coberta incorrecta de 
cop, pel que aquest problema no es tornarà a donar un cop realitzada la modificació. 
 
 
6.4.4 Càlcul de la visibilitat 
 
La conca visual, com a tal només determina quins punts són visibles des dels punts de 
test de les estructures d’impacte i quins són més visibles que altres, sense tenir en 
compte factors visuals que condicionen la percepció d’un observador que pugui estar en 
qualsevol d’aquests punts. És per això que per al càlcul de la visibilitat s’han de tenir en 
compte dos factors que afecten a la vista humana i que poden fer perdre o guanyar pes 
als resultats obtinguts en el càlcul de conta visual. Aquests factors són la distància i 
l’angle d’incidència.  
 
Distància 
 
La distancia és un factor clau que determina el grau de visibilitat d’un objecte. Està 
directament relacionada amb les dimensions i característiques particulars de l’objecte 
concret. No es pot determinar la seva influencia en la visibilitat de forma 
matemàticament correcta, per tant, s’han de definir uns límits en base a l’experiència, al 
coneixement de la zona i  a les particularitats de cada estudi. 
 
Al programa VImpacto se li poden definir diversos límits per a ponderar la distància 
que hi ha des dels punts que s’avaluen fins alls punts de test situats a les estructures 
d’impacte, d’aquesta manera se li podrà assignar un pes a cada punt en la visual dels 
punts de test per tal de poder definir la visibilitat d’una manera més realista. En la 
següent taula es mostren uns llindars orientatius que es fan servir per a ponderar la 
visibilitat.  
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Distàncies Valors (en m.) Valor del pes 
Immediata 500 1 
Propera 1000 0.75 
Intermèdia 1500 0.5 
Llunyana 3000 .25 
      
Límit 5000 0 

Taula 3. Llindars ponderatius per a valorar 
la visibilitat en funció de la distància. 

 
Angle d’incidència 
 
L’angle d’incidència representa la desviació de la visual respecte a la normal de 
l’objecte visualitzat. És a dir, quan desviat està l’observador respecte a un eix imaginari 
normal a la superfície preferent que defineix una estructura.  
 
Una estructura es defineix normalment mitjançant un pla d’extensió preferent, com per 
exemple el perfil en un viaducte o els plans definits per les excavacions en una mina a 
cel obert. És a partir d’aquest pla que es defineix la normal amb la que es calcula l’angle 
d’incidència. Aquest angle pot variar en funció de si l’observador està molt desplaçat 
lateralment respecte a la estructura d’impacte, o bé la diferència d’alçada entre 
l’observador i la estructura. 
 
Un observador té un impacte màxim amb un angle d’incidència de 0 graus, això vol dir 
que té una visual directa al pla preferent que defineix la estructura. També es pot donar 
el cas de tenir una estructura de planta circular, forma que dona lloc a que hi hagin 
infinits eixos normals a la estructura i que per tant sigui quina sigui la posició de 
l’observador l’impacte és màxim.  
 
Aquests casos es poden exemplificar fàcilment mitjançant diverses estructures situades 
a l’àrea d’estudi, en concret elements pertanyents a la planta cimentera d’Uniland a 
Vallcarca (Fig 65.). En circular per la carretera en sentit Barcelona-Sitges trobem al 
encarar la planta cimentera una façana plana i allargada que ocupa gran part de la visual 
i a la seva esquerra apareix una estructura en forma de semiesfera de grans dimensions.  
 
Per al cas d’un observador en moviment l’impacte una paret de gran extensió lateral 
anirà disminuint a mesura que l’observador vagi seguint la carretera fins a posar-se en 
paral·lel. En el cas de que l’observador es trobi una estructura de planta circular 
l’impacte serà idèntic pel que fa a l’angle d’incidència (no tenint en compte el factor 
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distància), ja que serà el màxim fins que passi de llarg de la estructura o bé aparegui 
algun altre element que n’obstrueixi la visual. 

 
Fig 65. Vista de la planta cimentera de Vallcarca on es pot observar la gran façana principal i la estructura 

circular amb forma de dom l’extrem esquerre. 
 

Fig 66. Angle d’incidència de la visió humana i modificacions que produeix segons les direccions 

dominants de l’objecte per part d’un observador  
 
 
 En els càlculs que porta a terme el programa VImpacto a part de la direcció principal 
d’extensió de la estructura es té en compte la perpendicular, ja que les estructures que es 
pretenen estudiar generalment tenen extensió en dues direccions. Els resultats d’aquests 
càlculs queden plasmats en un mapa d’angle d’incidència en el que els valors d’aquests 
angles es representen en forma d’un valor ponderat entre la direcció normal de 
l’estructura i la seva perpendicular (cosinus d’α). Cal dir que aquest tipus de càlculs 
representen la gran majoria d’objectes presents en la realitat, mentre que una estructura 
de planta circular en la que no cal fer aquesta distinció de direccions representa una part 
molt petita de les estructures visibles que es poden modelar de la nostra geografia. 
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6.4.5. Càlcul de la Vulnerabilitat 
 
Amb la visibilitat es defineix si un objecte està dins del camp visual d’un observador, 
però no es té en compte l’ús del sòl que se’n fa d’aquest punt concret del terreny. La 
influència que pugui tenir un punt varia segons l’ús que tingui, un sòl urbanitzat 
aportarà poc valor paisatgístic, mentre que una porció de terreny ocupada per vegetació 
causa una incidència major en el paisatge si és alterat. 
 
El mapa de vulnerabilitat es construeix en base al mapa de visibilitat, ponderant els 
valors de visibilitat amb un pes o factor d’influència que va de 0 a 1, en el que es 
defineix la importància que té aquesta porció de sòl. Aquest factor és subjectiu i per tant 
pot canviar depenent de l’entorn i les característiques paisatgístiques que es vulguin 
avaluar. 

  Factor   Factor 
Boscs densos 0.4 Tarteres 0.4 
Boscs clars 0.4 Clars 0.4 
Boscs de ribera 0.4 Platges 0.8 
Reforestacions 0.4 Aigües continentals 0.7 
Pollancres 0.4 Glaciars 0.3 
Plàtans 0.4 Conreus 0.3 
Matolls 0.4 Zones urbanes 0.8 
Vegetació marismes 0.7 Vies comunicació 0.7 
Prats 0.4 Z. esportives, ludiques 0.8 
Incendis 1993 0.4 Extraccions mineres 0.3 
Roquissars 0.4    

Taula 4. Factors de la vulnerabilitat aplicats per VImpacto 2.0 

 
Les vulnerabilitats obtingudes en el present estudi difereixen dels valors habituals que 
formen un mapa de vulnerabilitats en un estudi convencional, ja que tota la zona 
d’estudi pertany al mateix grup. Per tant el mapa de vulnerabilitats obtingut a partir del 
de visibilitat és un mapa que té valors en les mateixes àrees definides pel mapa de 
visibilitats amb la diferència que el valor és idèntic en totes elles. El fet de prendre 
aquest valor de vulnerabilitat constant reflexa que tota l’àrea d’estudi té la mateixa 
importància, posant de manifest que al avaluar-se com  una via paisatgística amb zones 
de descans distribuïdes pel seu recorregut el valor que tenen és idèntic. 
 
6.4.6. Càlcul de la Fragilitat 

En tots els components de valoració de l’impacte visual es tenen només en compte, fins 
al moment, la situació per si mateixa o en referència a l’objecte, del punt des d’on 
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existeix visibilitat o està en la conca visual. La fragilitat introdueix un altre factor molt 
diferent, ja que considera no només aquests paràmetres, sinó també, el tipus d’us del sol 
que existeix entre el punt de conca visual i l’objecte i també darrere del propi objecte. 
És a dir, dos punts poden tenir la mateixa vulnerabilitat respecte a un objecte concret, 
però en un d’ells la imatge fotogràfica que es podria obtenir de l’objecte mostra un fons 
i un context plé, per exemple, d’edificacions, i l’altre en canvi mostra l’objecte en un 
fons paisatgístic de bosc amb molt poques edificacions. Lògicament aquest darrer punt 
ha d’influir més a l’impacte visual que el primer. 
 
El programari VImpacto permet obtenir, per a cadascun dels punt de conca, la imatge 
virtual en format d’us del sol, és a dir, com si fos una fotografia convencional (amb lent 
de 50 mm). 
 
  F M L B   F M L B 
Boscs densos         Tarteres         
Boscs clars         Clars         
Boscs de ribera         Platges         
Reforestacions         Aigües continentals         
Pollancres         Glaciars         
Plàtans         Conreus         
Matolls         Zones urbanes         
Vegetació marismes         Vies comunicació         
Prats         Z. esportives, ludiques         
Incendis 1993         Extraccions mineres         
Roquissars                   
Taula 5.- Assignació a cadascuna de les quatre categories (fràgil, mitjana, lleu i baixa) dels components 

del mapa de cobertes utilitzat en el càlcul de la fragilitat.  
 
El procediment de construcció d’aquesta imatge virtual, és el següent: Per a cada punt 
de la conca visual, i tenint en compte els angles de visibilitat humana (70º en 
l’horitzontal i 50º en la vertical) es determinen, el centroide de l’objecte i un pla vertical 
3D normal a la visual des del punt (pla fotogràfic). La grandària d’aquest pla depèn dels 
angles de visió i de la distància entre els dos punts. A sobre aquest pla vertical es situen 
un conjunt de punts de test amb una equidistància que va en funció de la pròpia 
grandària del pla. Utilitzant les cartografies de 30 x 30 km tant de la topografia com de 
les cobertes es tiren visuals des del punt de conca a cadascun dels punts del pla, quan la 
visual intercepti amb el relleu, tant si és enfront del pla com darrera, s’anota el valor de 
coberta que correspon al punt d’intersecció. D’aquesta forma s’obté un pla de punts en 
forma de arxiu tipus malla amb els codis del mapa de coberta (1..21codis). Es a dir 
s’obté una imatge virtual de codis de coberta.  
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A cadascun dels components del mapa de cobertes se li assigna un valor de fragilitat, 
d’aquesta forma, per exemple, els codis 1 al 6 que corresponen a diferents tipus de 
boscos se l’assigna un valor de fragilitat màxim de 1,  en canvi, el codi 18 que 
correspon a zones urbanitzades se li dona un valor de fragilitat baix de 0.1, és a dir, si a 
la visual considerada enfront i/o darrera de l’objecte la majoria dels punts de la imatge 
virtual són boscos, la fragilitat des d’aquest punt serà elevada, i al contrari si són zones 
urbanitzades, la fragilitat serà baixa. Per simplificar, els 21 codis del mapa de cobertes 
s’agrupen en quatre categories; fràgil, mitjana, lleu i baixa i a cada categoria se li dona 
un valor numèric entre 0 a 1 de fragilitat (Taula 5). El programari VImpacto realitza tot 
aquest procés de forma totalment automàtica. El codi -1 corresponen al cel es considera 
en defecte com un valor fràgil. 
 
 

 
 

Fig 67. Esquema detallat de tot el procés de càlcul de la fragilitat per un punt de la 
conca visual concret. 

 
 
 

 

Pla vertical 3D que 
passa pel centroide i 
és normal a la línea 
que uneix el punt de 
conca amb el 
centroide Punt de 

conca 

Tir visual que continua fins que 
intercepti amb la topografia de darrera 
del pla o bé la seva alçada indiqui que 
apunta al cel 

Punts de test a 
sobre del pla 

El tir visual pot 
interceptar amb la 
topografia d’enfront 
del pla. 

Angles de visió 
horitzontal i 
vertical 
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Fig 68.- Esquema detallat de tot el procés de càlcul de la fragilitat per un punt de la conca visual concret. 
 

6.4.7. Càlcul del contrast cromàtic 

 
El programari VImpacto incorpora la rutina de contrast cromàtic feta servir en l’apartat 
d’estudi cromàtic. L’objectiu d’aquest càlcul es obtenir un mapa de contrastos de color 
entre cada un dels punts de la conca visual i la estructura d’impacte. A partir del mapa 
de fragilitats s’obté el color mig de la vista des del punt d’observació a l’estructura 
d’impacte i es calcula el contrast fent servir la rutina de comparació del programari 
d’estudi cromàtic. 

 
Fig 69. Color mig dels punts de conca visual a l’entorn del repetidor de televisió. 

 
Per a realitzar el càlcul de contrast primer s’obté un mapa amb el color mig visualitzat 
per a cada punt (Fig 69.). A partir dels valors d’aquest mapa i el color definit per a 
l’estructura es calcula el contrast cromàtic, procés que genera un mapa amb valors que 
van de 0 a 1 que defineixen el gran de contrast. 
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6.4.8. Càlcul de l’impacte visual 

El mapa d’impacte visual s’obté, per cadascun dels punts de la conca visual, en base a  
la visibilitat, la vulnerabilitat, la fragilitat i el contrast cromàtic, cadascun d’ells té el pes 
definit en la taula 6 
 

Paràmetre 
% de pes en el 
càlcul 

Visibilitat 30 
Vulnerabilitat 30 
Fragilitat 30 
Contrast 10 

Taula 6. Importància dels paràmetres de càlcul. 

 
Considerant tot el procés per un punt de la conca concret : 
 
• La vulnerabilitat té en compte la visibilitat (% de conca visual de l’objecte, angle 
d’incidència  i distància) i el mapa de cobertes del sòl. 
 
• La fragilitat té en compte el context general del punt, el que es podria considerar 
la ‘vista fotogràfica’ del paisatge. 
 
Els valors finals obtinguts es poden transformar, a efectes d’avaluació de l’impacte 
paisatgístic i de la seva representació cartogràfica en les següents categories es 
resumeixen en la taula 7.  
 

Valoració de l'impacte Valor numèric 
impacte fort (color vermell, valors) > 90 
impacte mitjà (color groc i taronja) valors entre 75  i  90 
impacte reduït, lleu o molt lleu (color blau ) valors entre 40 i 75 
impacte molt lleu (color verd) valors < 40 

Taula 7. Definició dels nivells d’impacte 
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6.5. Construcció d’un entorn virtual  
 
6.5.1. Antecedents 
 
Les aproximacions a les visualitzacions de les formes del relleu canvien fa 20 anys, 
quan els sistemes de d’informació geogràfica (GIS) es converteixen en una eina digital 
útil en la planificació paisatgística. Amb el pas del temps les representacions digitals 
prenen el relleu a les analògiques, com el dibuix de perspectives, els fotomuntatges o la 
construcció de maquetes. Tot i que les representacions en tres dimensions de principis 
dels 80 són limitades, amb el pas del temps la tecnologia ha permès el desenvolupament 
d’eines digitals per a la representació realística de paisatges en tres dimensions, portant 
a la realitat virtual. 
 
A l’hora d’avaluar un projecte els dibuixos tradicionals i el fotomuntatges tenen un 
paper limitat ja que limiten les àrees, tant una fotografia com un dibuix tenen un marc 
que els delimita, i per tant no permet cap mena d’interacció. En el cas de les maquetes 
depenent del projecte la necessitat de representar una àrea molt extensa pot portar a que 
les dimensions de la maqueta siguin inassolibles. Un model tridimensional digital, en 
canvi, pot tenir unes dimensions kilomètriques, i el detall amb el que es construeix es 
pot definir en funció de les necessitats. A més es poden modificar amb relativa facilitat, 
pel que qualsevol canvi que es vulgui fer en el paisatge es pot afegir al conjunt, donant 
versatilitat i adaptabilitat a la solució digital.  
 
6.5.2. Construcció del model 3d de Garraf: Pas de la mala dona. 
 
Per a comprovar diversos aspectes estudiats en l’estudi cromàtic portat a terme en l’àrea 
de descans D11 situada al pas de la mala dona s’ha generat un model tridimensional de 
la zona per a poder valorar des de diversos punts de vista quins són els efectes dels 
canvis proposats, ja que l’estudi cromàtic es fa a partir d’una fotografia i no permet cap 
altre punt de vista. 
 
Per a la elaboració d’aquest model es fa servir el programa ISS Foresight, és una eina 
enfocada a fer recreacions paisatgístiques a partir de models digitals del terreny (MDT) 
i integrar-hi ortofotos i elements tridimensionals, ja siguin externs o de les llibreries 
pròpies de les que disposa el programa. Per a aquest cas concret es representa 
tridimensionalment una zona de 1.3x1.3 kilòmetres, per a poder recrear la carretera C-
31 i l’autopista C-32 en el seu encreuament a la zona on es troba la antiga pedrera ara 
fora d’ús. Per a construir el relleu es fa servir un mapa topogràfic 1:5000 de l’Institut 
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Cartogràfic de Catalunya en format digital. Aquest mapa incorpora les cotes dels punts 
amb els que representa les corbes de nivell i altes elements com edificacions o 
viaductes. Abans de procedir a la renderització del relleu es filtra el mapa topogràfic per 
eliminar elements carents de valor de cota, ja que produeixen falses depressions en el 
relleu creat digitalment.  
 
Un cop introduït el relleu al programa es procedeix a la renderitació, els punts que 
formen el mapa digital s’uneixen en forma de triangles per a construir una malla de 
punts tridimensionals units per a representar la topografia de la zona a representar. 
Aquest procés pot variar en funció de la potència de l’ordinador que es faci servir i de la 
mida de l’àrea a representar. Amb la malla definida es pot procedir a sobreimposar la 
ortofoto, que ha d’estar a la mateixa escala que la topografia, que en aquest cas és 
1:5000.  
 

 
Fig 70. Malla del render de la topografia amb la ortofoto sobreimposada, també es poden observar les 

representacions de l’autopista i el pont de la carretera C-31. 
 
Un cop representada la topografia amb la ortofoto importada sobre el relleu es 
procedeix a representar diversos elements presents a la zona i que perden molt detall en 
la ortofoto original, com són la carretera C-31 que travessa l’autopista C-32 mitjançant 
un pont (Fig 70.). També es representa la vegetació present a la zona tenint en compte el 
tipus d’arbre predominant, el pi, i la seva distribució pels vessants de les muntanyes del 
Garraf. 
 
Per a comparar la imatge de l’estudi cromàtic amb la representació en tres dimensions 
es busca el punt de vista aproximat amb el que es va prendre la fotografia al camp. En la 
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figura 71. s’observen els elements característics de l’estudi cromàtic, com són la pedrera 
abandonada i el prat que es proposa repoblar amb vegetació. 
 

 
Fig 71. Recreació de la zona de la pedrera. 

 
Un cop definit el punt de vista es procedeix a la reforestació virtual de la zona, es pren 
l’àrea del prat com a zona on ha de créixer la vegetació i es fa una distribució aleatòria 
dels arbres seleccionats. La densitat dels arbres i les seves dimensions es poden variar 
en funció del que es vulgui representar. En aquest cas la vegetació representada són 
arbres adults de més de 5 metres d’alçada (Fig 72.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 72. Representació de la zona de la pedrera reforestada. 
 

A partir d’aquesta representació es poden buscar altres punts de vista (Fig XX.)per a 
avaluar les diferències produïdes al paisatge abans i després de la reforestació. 
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Fig 73. Vista del prat de la pedrera des de la carretera C-31, al fons es troba el pas de la mala dona, des 
d’on s’ha pres la visual original. 

 
 

Aquest tipus de recreacions tridimensionals permeten plantejar solucions utòpiques, o 
bé escenaris difícils d’aconseguir avui en dia, si bé en el futur no té per que ser-ho. Per a 
recolzar aquest estudi s’ha creat un model tridimensional de la zona de la carretera C-
31. Aquest model avarca una franja de costa de més de 8 kilòmetres i s’inclou en format 
digital al CD-ROM que s’adjunta. Aquest model permet el moviment lliure per la zona 
en la que apart de la carretera es poden veure es diferents explotacions mineres a cel 
obert de la zona, els traçats de les vies de ferrocarril de la costa, el els diferents trams de 
l’autopista C-32, inclòs el peatge proper a la zona de la cimentera d’Uniland de 
Vallcarca (Fig 74).  
 

 
Fig 74. Model 3D de l’àrea d’estudi. 
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La utilització d’aquest model té certes semblances amb els models que es poden 
consultar amb programes com el Google Earth©, però el grau de resolució que permet 
el ISS Foresight és més elevat, a la vegada que configurable, pel que es pot adaptar el 
model  a les necessitats de cada moment. Les diferències més significatives però, es 
troben en el fet de la configuració d’altres elements que condicionen el paisatge, com 
són la presència de vegetació, viaductes, construccions, etc. Tots aquests elements es 
poden modelar tridimensionalment i en la majoria dels casos es poden aconseguir a 
través de la xarxa d’Internet. Aquest fet permet reproduir entorns amb una fidelitat 
elevada de cara a previsualitzar futures alteracions en el paisatge o estudis d’integració 
paisatgística. 
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