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Estudi d’Impacte Ambiental 

1. Introducció 

S’entèn per Avaluació d’Impacte Ambiental el procés de recollida d’informació, anàlisi i predicció 
destinat a anticipar, corregir i preveure els possibles efectes que una actuació pot tenir sobre el 
medi ambient [Can, 1998]. Les avaluacions sobre l’impacte ambiental han de basar-se en 
criteris socials, tècnics, ecològics, econòmics, polítics, legals e institucionals (STEEPLI) 
[Metcalf-Eddy, 1996]. 

Així, l'avaluació d'impacte ambiental és un instrument preventiu per a la protecció del medi 
ambient. D'acord amb la normativa vigent, l'autorització de projectes públics i privats que puguin 
tenir incidències notables sobre el medi ambient només podran otorgar-se després de realitzar 
un estudi d'impacte ambiental, es dir, una avaluació dels seus efectes sobre el medi. 

D’altra banda, s’entèn per Estudi d’Impacte Ambiental el conjunt de documents que de forma 
diferenciada han de presentar els titulars de projectes, d’acord amb la legislació vigent, en el 
qual es reculli i analitzi la informació necessària per evaluar les conseqüències ambientals d’una 
actuació, en el nostre cas la construcció d’una EDAR.  

Per tant, els estudis d'impacte són estudis preventius per avaluar abans que s'executi un 
projecte el seu possible impacte sobre el medi i les persones. Són diferents que els estudis de 
risc, utilitzats per quan ja està en marxa l'activitat, o dels sistemes de gestió mediambientals 
(SGMA) que estableixen la política ambiental de les activitats i el seu procediment de gestió.  

En els estudis d'impacte cal avaluar la capacitat del medi per suportar l'activitat prevista i 
preveure diverses alternatives. Per exemple, si ens trobem en indrets on la contaminació del 
terreny per un contaminant és ja molt alta això pot fer inviable la instal·lació d'una nova activitat 
que emeti aquest contaminant en grans quantitats, tot i que respecti els límits d'emissió vigents.  

L'estudi d'impacte estima el canvi de l'estat actual a l'estat futur. S'han d'avaluar els possibles 
impactes de les diferents alternatives proposades i s'ha de preveure un seguiment al final de 
l'obra per comprovar els resultats previstos. Un cop detectats els impactes, dins el mateix estudi, 
s'estableixen mesures correctores per minimitzar-los. En primer lloc es mira d'actuar sobre 
l'emissor, en segon lloc sobre el medi i en tercer lloc sobre el receptor.  

En l'avaluació dels impactes s'estableixen 4 categories: compatible, moderat, sever i crític. Un 
projecte que presenti un impacte crític hauria de ser descartat i replantejat de nou.  

La normativa vigent estableix que un estudi d'impacte ha de contenir, com a mínim, els 
següents apartats, d'acord amb el Decret 114/1988 d'avaluació d'impacte ambiental:  

 



Projecte de construcció de l’EDAR de Nuñomoral (Las Hurdes, Cáceres)   Pàg.135 

 
- Descripció general del projecte. Exigències previsibles en relació amb la utilització 

del sòl, estimació del tipus i quantitats de residus produïts, emissions a l'atmosfera, 
etc.  

- Exposició de les principals alternatives considerades i estudiades. Justificació de la 
solució adoptada en funció dels efectes ambientals.  

- Avaluació dels efectes previsibles del projecte sobre la població, la fauna, la flora, el 
sòl, l'aire, l'aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials (patrimoni 
arquitectònic i arqueològic).  

- Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals 
significatius.  

- Programa de vigilància ambiental.  

- Resum de l'estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles i, en el seu cas, 
informe de les dificultats informatives o tècniques trobades en l'elaboració de l'estudi.  

2. Recopilació d’informació 

Es realitza la recopilació de l’informació necessària per a l’elaboració de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental en base a: 

- Bibliografia existent 

- Cartografia 

- Treballs de camp 

- Consultes a Organismes implicats. 

A més, per a la redacció del present Estudi d’Impacte Ambiental ens basem en informació que 
ja s’ha anat explicant en aquesta memòria i en els annexes tal com: 

- Marc legal 

- Marc geogràfic 

- Medi físic 

- Medi socioeconòmic 

- Antecedents 
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3. Descripció de les variables ambientals 

S’han determinat les condicions ambientals de l’entorn afectat pel projecte, abans de la seva 
execució, i la seva localització en el marc geogràfic. La descripció conté la informació 
necessària per la comprensió dels possibles efectes del projecte al medi ambient, mitjançant 
l’estudi de les variables ambientals existents: 

Variables físiques  

Medi terrestre: 

A l’annex B s’ha realitzat la descripció de les característiques geològiques i geotècniques dels 
materials existents a l’àrea considerada, variables que permeten conèixer aspectes litològics, 
estructurals i geomorfològics de la zona afectada. D’altra banda, el coneixement de la topografia 
del terreny, permet definir les zones inestables amb problemes d’erosió i les àreas que poden 
patir riscos geotècnics durant la construcció i explotació de la infraestructura. 

Hidrología superficial: 

S’ha realitzat la caracterizació hidrogràfica de la principal llera existent a la zona d’estudi, 
determinant-se el cabal i la qualitat de les seves aigües. 

Clima.  

L’estudi de les característiques climatològiques de l’entorn territorial considerat, constitueix un 
element bàsic per a la caracterizació dels recursos naturals de la zona, facilitant el coneixement 
de les relacions que es produeixen a les comunitats que integren els ecosistemes. 

Per a coneixer més en profunditat les característiques climatològiques de l’entorn territorial 
considerat s’ha consultat les publicacions específiques editades pels Organismes oficials com 
l’Instituto Nacional de Meteorología, i Ministerio del Medio Ambiente, així com el  corresponent 
organisme autonòmic. 

Medi atmosfèric: 

S’estudia el grau de contaminació de la zona i la facilitat de dispersió dels contaminants. 

Soroll: 

S’han d’ananalitzar els nivells de soroll existents a l’àrea del projecte.  

Usos del sòl: 

Per al estudi d’aquest aspecte es contemplen variables com espais naturals protegits, zones 
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humides, espais ecològicamente singulars, planejament del sòl, etc. D’aquesta forma s’han 
establert (v apartat 4.5) zones admisibles i no admisibles per a l’establiment de les propostes del 
projecte. 

Variables biològiques 

Vegetació: 

El seu estudi s’ha realitzat a partir de visites a la zona i de les referències bibliogràfiques 
existentes en relació a la zona de estudi de Las Hurdes. 

Bàsicament s’ha tingut en compte la seva diversitat dins l’entorn en el que creixen i el caràcter 
fisionòmic que les defineix, assenyalant les espècies dominants, l’estructura i el seu grau de 
cobertura. 

Fauna: 

S’ha identificat les comunitats faunísticas que habiten l’àrea d’estudi. Aquesta informació interna 
es basa en informació bibliogràfica i visites de camp. 

Medi humà, socioeconòmic i cultural. 

L’estudi socioeconòmic s’ha realitzat a partir de la caracterizació del municipi d’afecció del 
projecte, considerant la seva distribució espaial al territori, la densitat poblacional de la zona, la 
seva evolució al llarg del temps, les característiques socials, planejaments urbanístics, etc. El 
conjunt de tots aquests aspectes permet determinar zones més sensibles font els possibles 
impactes derivats de l’obra. 

Les característiques sociodemogràfiques de la població s’aconsegueixen evaluant la seva 
estructura per edat i sexe. Així, obtenim la següent tipologia de municipis 

- Poblacions joves: proporció elevada de nens i escassa representació d’ancians. 

- Poblacions dependents: alt percentatge de nens i alta representació de persones de 
tercera edat. 

- Poblacions adultes: predomini d’adults d’edat mitjana front als percentatges de 
representació de nens i ancians. 

- Poblacions envellides: elevada representació d’ancians i escàs percentatge de 
població infantil. 

En el cas que ens ocupa, el municipi de Nuñomoral està inclòs en el grup de població envellida. 
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Finalment, en l’estudi s’han considerat tots els accessos existents a l’actualitat dins del municipi, 
entre els municipis propers i accessos al solar on s’ubicarà l’EDAR. És a dir, s’han considerat 
carreteres nacionals, comarcals, camins rurals, pistes, etc. 

Al municipi considerat no s’ha identificat cap conjunt d’elements que pertanyin al Patrimonio 
Histórico-Artístico, basant-se en les dades del Registro de Bienes de Interés Cultural del 
Ministerio de Cultura. Per tant, no s’han recollit els aspectes relacionats amb restes 
arqueològiques, paleontològiques, etc.  

4. Identificació d’Impactes 

L’impacte representarà el canvi de valor, des d’un punt de vista de qualitat ambiental, produït 
per la construcció i posta en marxa de la instal·lació projectada. 

En la identificació d’impactes es descriuran les alteracions previsibles per cada factor ambiental 
estudiat, diferenciant si l’alteració es produeix en la fase de construcció o en la de funcionament 
i explotació. 

Impactes generats en la fase de construcció de l’EDAR 

a) Soroll procedent tant d’instal·lacions de l’obra com de la circulació de camions. 

b) Contaminació atmosfèrica per augment principalment dels sòlids en suspensió com a 
conseqüència de l’infiltració al sòl, tasques d’extracció de materials i el transport 
d’aquests. 

c) Alteració de la vegetació, de la fauna  i dels usos del sòl colaterals a la zona d’obres. 

d) Contaminació de l’aigüa per vessaments accidentals o per infraestructures necessàries 
per a la construcció. 

e)   Alteració paisatgística per l’aparició de casetes, pistes i deposició de materials d’obra. 

 

Impactes generats en la fase d’explotació de l’EDAR 

a) Presència de sorolls pel funcionament dels equips que composen l’EDAR. 

b) Males olors. 

c)  Contaminació d’aigües superficials o subterrànies. 

d) Contaminació atmosfèrica produïda per aerosols. 
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e) Possibilitat de proliferació de determinats insectes. 

f) Problemes generats per la utilització de fangs actius (bulking i espumes). 

g) Alteracions dels costums i hàbits de les aus. 

h) Fangs resultants del procés de depuració. 

i)  La presència de la infraestructura projectada pot produir un impacte sobre el paisatge. 

 

Impactes produïts per l’abocament  depurat 

Fins als darrers anys, les avaluacions sobre els possibles impactes residuals dels abocaments 
d’aigües residuals tractades es centraven en la presència d’oxigen dissolt. Actualment, s’ha 
ampliat el número de constituients que s’ha de controlar, entre els que s’ha inclòs, entre d’altres, 
els nutrients, compostos tòxics i gran varietat de compostos orgànics.  

Per a determinar els impactes produïts per l’abocament, han d’analitzar-se els diferents 
paràmetres hidro-geològics que caracteritzen el medi mitjançant campanyes de mostreig, en un 
marc temporal i espacial. Per dur a terme això, es recopilaran, analitzaran i contastaran dades 
referents al clima, qualitat de l’aigüa, invertari d’abocaments, composició dels sediments 
superficials,etc. 

Els impactes ocasionats per l’efluent es deuen a l’alteració dels diferents paràmetres prèviament 
mencionats.  Entre els impactes produïts poden citar-se: 

- Atrapament dels abocaments per sota de la termoclima, degut a la diferència de 
densitats entre l’abocament i l’aigüa del cau del riu receptor. 

- Deteriorament de la qualitat de les aigües degut a la presència de matèria orgànica, 
coliformes, estreptococs fecals, nutrients, terbolessa, etc. en l’efluent. 

- Problemes de salubritat per incorporació d’alguns contaminants (amoni, metalls 
pesats, etc) a l’aigüa i a les xarxes tròfiques de l’ecosistema. 

- Canvi en les comunitats d’organismes degut a l’increment del grau d’eutrofització (v. 
apartat 2.1) i a l’augment de la terbolesa. 

La identificació d’impactes es realitzarà primer de forma independent per a la depuradora i els 
col·lectors, i posteriorment s’analitzarà de forma global i més àmplia. 
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5. Metodologia d’avaluació d’impactes 

Fins aquest punt s’ha realitzat l’Estudi d’Impacte Ambiental. Malgrat que aquest projecte no 
preten dur a terme una Avaluació dImpacte Ambiental completa, sí que s’ha considerat 
convenient apuntar la metodologia a seguir per avaluar els impactes identificats a l’Estudi 
d’Impacte Ambiental realitzat prèviament. 

Un cop identificades les accions i els factors  del medi que presumiblement seran impactats, es 
deurà establir un mecanisme de valoració dels impactes. 

La valoració d’impactes es realitzarà construint la Matriu d’Importància que presenta una 
estructura en la que a les columnes apareixen les accions impactants, i a les files apareixen els 
factors impactats. 

A continuació és presenta la matriu d’importància per a una depuradora d’aigües residuals 
urbanes com la estudiada. 
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ACCIONS IMPACTANTS 

Fase de funcionament 

Entrada d'aigüa residual (cabals, matèries orgàniques...) 

Pretractament (desbast, dessorrament...) 

Tractament primari( decantació...) 

Tractament secundari (aerobi, anaerobi...) 

Tractament terciari (coagulació, precipitació...) 

Tractament de fangs (digestió...) 

Evacuació d'efluents(cabals, volum de fangs...) 

Sorolls i vibracions 

Olors  

Cost 

Avaries 

Fase de construcció 

Modificació hàbitat 

Alteració coberta terrestre 

Alteració vegetació 

Excavació (emisió de pols...) 

Equip i instal·lació elèctrica 

Muntatge i obra d'enginyeria (materials utilitzats...) 

Producció de soroll i vibracions 

Alteracions denatge 

Cost projecte 

Vies d'accés i plantacions 
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FACTORS IMPACTATS 

 

Medi socio-econòmic 

Usos del territori (canvis de la zona afectada, cultius, zones residencials, excursionisme) 

Cultural (valors històrics i arqueològics) 

Infraestructura (sistemes comuns, pous) 

Humà (qualitat de vida, molèsties) 

Economia i població (despeses, treball, economia local, consum d'energia) 

  

Medi natural 

Aire (temperatura, humitat, contaminació atmosfèrica) 

Sòl (erosió, topografia, pH, acumulació de fangs) 

Aigua (capacitat d'autodepuració, terbolessa, contaminació aigües superficials i subterrànies) 

Vegetació (estabilitat ecosistema) 

Fauna (presència d’insectes, estabilitat ecosistema) 

Medi perceptual (vistes i paisatges) 

                          Taula 13.1: Accions impactants i factors impactats [Con,1995] 

Els elements de la Matriu d’Importància o contingut d’una cel·la identifiquen l’impacte ambiental 
(Iij) generat per una acció (Ai) simple d’una activitat sobre un factor considerat (Fj). 

Es proposa que les caselles de creuament de la matriu, estiguin ocupades per la valoració 
corresponent d’onze característiques de l’efecte produït per l’acció sobre el factor considerat.  

Aquestes onze característiques corresponen es troben resumides a taula 13.2 que s’adjunta a 
continuació: 
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Impacte beneficiós          +
Impacte perjudicial           -
Baixa                             1
Mitjana                          2 
Alta                               4
Molt alta                         8
Total                            12
Puntual                          1
Parcial                           2
Extens                           4
Total                              8
Crítica                          +4
Llarg termini                   1
Mitjà termini                   2
Immediat                       4
Crític                           +4
Fugaç                            1
Temporal                        2
Permanent                     4
Curt temini                     1
Mig termini                     2
Irreversible                      4
Immediata                      1
Mig termini                     2
Mitigable                        4
Irrecuperable                   8
No sinèrgics                   1
Moderadament sinèrgics 2
Altament sinèrgics          4
Simple                           1
Acumulatiu                     4
Indirecte                         1
Directe                           4
Irregular o discontínua      1
Periòdic                         2
Continu                          4

Naturalesa(+/-) : signe

Intensitat (In): grau de destrucció

Moment (Mo): plaç de manifestació

Extensió (Ex): àrea d'influència

Periodicitat (Pr): regularitat de la manifestació

Efecte (Ef): relació causa-efecte

Acumulació (Ac): increment positiu

Persistència (P): permanència de l'efecte

Reversibilitat (Rv)

Recuperabilitat (Rc): reconstrucció per medis humans

Sinèrgia (Si): reforç d'efectes simples

 

Taula 13.2: Metodologia de Avaluació d’Impactes [Con,1995], [Can, 1998] 

Un cop valorades les onze característiques de l’efecte produït per l’acció sobre el factor 
considerat, hem de procedir a determinar la Importància de l’Impacte. 

La Importància de l’Impacte és el ratio amb la que es mesura quantitativament l’impacte 
ambiental, en funció tant del seu grau d’incidència com de la caracterització del efecte, que 
respon alhora als onze atributs anteriorment definits. 

La importància de l’impacte ve representada per un número que es dedueix mitjançant 
l’expressió següent: 

II = 3In + 2 Ex + Mo + P+ Rv + Si + Ac + Af + Pr + Mc 
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Aquest índex prendrà valors compresos entre 13 i 100; sobre aquests valors es pot proposar el 
següent criteri de valoració: 

II<25   Impacte Ambiental COMPATIBLE 

25<II<50 Impacte Ambiental MODERAT 

50<II<75 Impacte Ambiental SEVER 

75<II<100 Impacte Ambiental CRÍTIC 
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