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Resum:
L’objectiu d’aquesta tesina consisteix en analitzar el impacte visual que provoquen
diverses obres de tipus lineal, com una línia de tren d’alta velocitat, una carretera i una
línia de transport d’energia elèctrica.
L’estudi es centra en el municipi de L’Arboç (Tarragona), un municipi amb unes
característiques típiques d’una regió vitivinícola, que ha experimentat, en qüestió de
pocs anys, un deteriorament notable del seu paisatge, degut a les dinàmiques induïdes
per la proximitat a Barcelona i de la seva localització en una àrea de pas dels grans
eixos viaris de comunicacions.
La materialització de l’objectiu plantejat requereix una sèrie de treballs previs. El
primer pas consisteix en identificar el paisatge, és a dir, especificar els trets distintius
que el diferencien de la resta, mitjançant l’anàlisi de variables paisatgístiques, com la
geologia, la tectònica, el relleu, el clima, la hidrogeologia i la vegetació, que juntament
amb la delimitació dels paisatges d’interès especial, permetran determinar les unitats
paisatgístiques de la zona i els valors de qualitat paisatgística, per tal de determinar les
interaccions entre el paisatge i la infraestructura.
La metodologia utilitzada per quantificar l’impacte visual es fonamenta amb el
programari VIMPACTO. S’apliquen conceptes com conca visual, visibilitat, valors del
paisatge, vulnerabilitat, contrast cromàtic i fragilitat visuals, que permeten realitzar una
valoració quantitativa de l’impacte, en punts (X,Y,Z) designats sobre el terreny.
L’anàlisi de l’impacte s’ha realitzat, tenint en compte un model d’estructures de tipus
multiobjecte.
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Abstract:
The aim of this document is to analyze the visual impact of several linear
infrastructures as a high velocity railway, road and a electrical line.
This work has been developed in L’Arboç, Tarragona, which has the typical
characteristics of a grape-producing country. This site has experimented in a short
period of time a very important damage owing to the dynamics induced by the vicinity
of Barcelona and to its location in an area with important arterial roads.
To arrange the objectives of the work is necessary to define the landscape, that is
to specify those features that make of this site a different place, analyzing the scenic
variables as geology, tectonics, relief, climate, hydrogeology and vegetation. Moreover,
the delimitation of the landscapes that present a special interest allows defining the
landscape units of the site and those values of landscape quality to determine the
interactions between landscape and infrastructures.
To quantify the visual impact VIMPACT program has been used. This program
works with several variables as the visual basin, global visibility, vulnerability,
chromatic contrast and visual fragility. The methodology of the program provides a
quantitative assessment of the impact for each point designated previously (X, Y, Z).
The analysis of the visual impact has been realized considering a multiobject structures
model.
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Capítol 1.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE
L’ESTUDI

1.1 Introducció
Les obres de tipus lineal tenen com a funció bàsica la connexió d’espais allunyats en el
territori. La seva característica principal és la seva longitud, amb una amplada
despreciable respecte a aquesta. Aquesta qualitat provoca que aquest tipus d’obres
afectin una gran varietat de paisatges destacant-hi fonamentalment, per pautes de
contrast i de dominància.
Els diversos elements d’aquests projectes imposen les seves línies, que són nítides, ben
definides i continues, sobre totes les línies preexistents del paisatge. En el cas de les
carreteres, el desenvolupament de la seva linealitat, es basa en la construcció d’una
plataforma continua, i suaument estesa en el paisatge, a l’igual que les línies de
ferrocarrils, tot i que aquests, a més, reforcen la seva linealitat amb la successió de
suports verticals que formen la catenària, al llarg de tot el traçat. La linealitat de les
línies elèctriques, és deguda principalment, a la successió de torres de suport de gran
alçada. A més, quan travessa zones boscoses, la seva linealitat és més acusada degut a la
franja de servitud (tala d’arbres i esbrossat) que s’estableix a sota dels cables, per la
prevenció d’incendis.
Així doncs, aquest tipus d’obres lineals comporten varis aspectes visuals als
observadors, com per exemple:
a) Variació de la morfologia del terreny (amb l’execució de desmunts, terraplens, ...)
b) Noves intrusions en el paisatge (terraplens, suports de catenària, ponts, viaductes,
edificacions que comporten pel seu propi desenvolupament com seria el cas de les
subestacions elèctriques i centres d’autotransformació en la línia del T.A.V., cartells
publicitaris i d’altres elements banals, etc.).
c) Provoquen la divisió del terreny per el qual passa, fragmentant el territori i les
espècies que habiten en ell.
d) Generen modificacions en els usos del sòl.
e) Malauradament, en moltes ocasions, els materials procedents de la traça que no són
aptes per ser reutilitzats (inadequats o marginals sense tractar) en obra o en canteres,
acaben per vessar-se sense control, destruint terres fèrtils i alterant l’entorn natural.
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f) Les carreteres o les línies de ferrocarril són espais col·lectiu, on hi té lloc la vida
quotidiana, per tant, han de ser considerats com a paisatges de la comunitat i han de
d’estar integrats el màxim possible dins d’aquests paisatges.

Un dels paisatges que ha estat molt afectat per la construcció d’infraestructures lineals
és l’àrea del Penedès. El seu paisatge vitivinícola, ha experimentat, en qüestió de pocs
anys, un deteriorament notable que preocupa als viticultors i a la societat Penedesenca
en general. Aquest procés és conseqüència de les dinàmiques induïdes per la proximitat
a Barcelona i de la localització de la comarques del Penedès, en una àrea estratègica de
pas dels grans eixos viaris de comunicacions.
Per la plana que forma el fons de vall de la Depressió, aproximadament de uns 7,5 km
d’ample, hi creuen nombroses infraestructures lineals, totes elles de gran capacitat, com
l’autopista AP-7, la nacional CN-340, el tren d’alta velocitat, la línea C-4 de Rodalies –
RENFE, a més de les nombroses línees elèctriques que creuen sense mesura el territori,
comprometent amb aquestes actuacions la qualitat paisatgística del territori.
Degut a la manca d’estudis que posin en evidència aquest deteriorament global del
paisatge del Baix Penedès, s’ha considerat adient estudiar com afecta visualment la
construcció d’una o més obres lineals a una zona concreta, mitjançant una metodologia
que podria ser aplicable a tot el seu traçat.
El municipi de L’Arboç és un dels municipis de la vall que es senten més amenaçats
davant el continuat creixement d’ infraestructures lineals que limiten la pròpia vila i que
fragmenten encara més el seu territori.

1.2 Objectius
En la present tesina s’analitzarà, en una mateixa àrea de 16 km2 corresponent al
municipi de L’Arboç (Baix Penedès) i als entorns immediats, el impacte visual que ha
generat la construcció de dos tipus d’obra lineal com són, la línea ferroviària del tren
d’alta velocitat (en endavant T.A.V.) i una de les 3 línees d’alta tensió, que creuen el
municipi. En aquest cas s’analitza una línea de 220 kV. A més, s’analitzarà el potencial
impacte visual que provocarà la construcció de la variant de la carretera nacional CN340 al seu pas pel municipi de L’Arboç. Aquesta última obra lineal, actualment està en
fase d’Estudi Informatiu.

1.2.1 Objectius particulars
1. Caracterització del paisatge mitjançant treballs de camp i bibliogràfics.
2. Recerca bibliogràfica per l’adaptació d’un programari específic de càlcul
d’impacte visual d’edificis puntuals, a trams d’obres lineals.
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3. Establir el grau d’afecció visual que ha generat la construcció d’una de les línies
elèctriques d’alta tensió (220kV) que creuen el municipi, i també el què ha
generat la construcció de la línea ferroviària d’alta velocitat.
4. Quantificar el impacte visual que provocarà la construcció de la variant de la
CN-340, a la zona d’estudi.
5. Simulació 3D interactiva de la zona d’estudi amb el posicionament de les
diferents estructures.
6. Proposar recomanacions a seguir en futurs treballs d’investigació per avaluar
l’impacte visual d’obres lineals.

1.3 Estructura i contingut de la tesina
La present tesina s’ha organitzat en sis capítols més tres annexes. El Capítol 1 té per
objectiu donar una introducció al lector, a més de definir els objectius que es
persegueixen en aquesta tesina. També es descriu, a trets generals, la metodologia de
treball seguida durant la realització de la mateixa.
En el Capítol 2 s’analitza l’estat de coneixements sobre les tècniques de valoració
d’impacte visual, en base als treballs publicats a nivell internacional. També s’analitza
la legislació actual sobre impacte visual.
En el Capítol 3 es detalla la metodologia utilitzada per determinar l’impacte visual, amb
les corresponents especificacions en funció de cada tipus d’obra lineal a analitzar.
El capítol 4 incorpora una caracterització del paisatge que inclou des de la descripció
dels components naturals del paisatge, els socioeconòmics, la dimensió històrica del
paisatge i les dinàmiques immediates d’aquest, que permetran juntament amb la
delimitació d’àrees d’interès especial delimitar les unitats del paisatge i els valors de
qualitat paisatgística que són els que els observadors adquireixen del propi paisatge.
En el Capítol 5, s’analitzen els objectius. Es quantifica l’impacte visual que provoca la
línia d’alta tensió a la zona d’estudi. En aquest anàlisi es detallarà per una de les torres
de suport, tota la metodologia especificada en el Capítol 3. Per extensió de fitxers,
aquest anàlisi no es realitzarà complert en la resta de les torres, ni en les altres
infraestructures. Un cop quantificat l’impacte una de les torres, es quantificarà l’impacte
visual que provoca el conjunt de la línia en la zona d’estudi.
En segon lloc s’analitza el impacte visual que provocarà la nova construcció de la
variant de la CN-340 a la zona d’estudi, i per últim es determinarà l’afecció visual que
genera el T.A.V.
En el Capítol 6 es resumeixen els resultats obtinguts i s’exposen les conclusions
extretes. Per últim s’estableixen les recomanacions per les futures línies d’investigació i
treballs complementaris que puguin realitzar-se a l’àrea d’estudi i que poden contribuir
a la ordenació territorial.
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Capítol 2.

ANTECEDENTS I NORMATIVES

2.1 Antecedents bibliogràfics d’avaluació d’impacte visual
Nombroses investigacions com les dutes a terme per [1] o [2] posen de manifest la
preocupació o interès del públic sobre el paisatge i proporcionen proves de que la gent
aprecia un entorn natural.
El recent desenvolupament de la planificació dels usos del sòl, considerant les
exigències ambientals, ha comportat el desenvolupament de processos que permeten
quantificar les característiques escèniques d’un paisatge [3].
Nombroses tècniques i metodologies de quantificació del paisatge van ser presentades a
la conferència “Our Visual Landscape” (Nostre Paisatge Visual), realitzada a Ascona Suïssa, a l’agost del 1999, i van posar de manifest els significatius avanços en
simulacions del paisatge amb ordinador, modelat, anàlisi i visualització, tant de
paisatges naturals com artificials [3]. En destaquen les representacions gràfiques del
paisatge mitjançant els sistemes d’informació geogràfica (SIG), i les simulacions
paisatgístiques (CAD o programes específics).
Els S.I.G., mitjançant la superposició de mapes de temàtiques diferents, i el tractament
d’aquests en capes, permet obtenir uns resultats reduïts de models digitals del terreny i/o
d’imatges, cada cop més realistes, capaces de simular l’efecte que provocarà la nova
infraestructura a l’entorn, i/o determinar els llocs on el paisatge resulta ser més
vulnerable, prescindint d’aquestes zones per la ubicació de la obra. [4] simula
mitjançant un SIG la interacció entre persones i l’ambient a partir de dades
estadístiques.
[5] mitjançant el SIG, avalua per l’obtenció de carreteres amb menor impacte ambiental,
el cost mig ambiental dels elements de cada informació temàtica (de diferents porcions
del territori), per posteriorment superposar les diferents informacions temàtiques. La
ubicació de la carretera amb menor impacte ambiental, entre dos punts del territori, es
realitza sobre aquelles zones de menor cost ambiental, evitant la localització
d’alternatives, que per definició siguin de major cost ambiental.
Per més informació sobre SIG consultar [6] o [7].
Amb el model digital del terreny, es poden obtenir automàticament perspectives
geomètriques de base real. El procés informàtic mitjançant el qual es generen vistes a
partir d’informació tridimensional s’anomena “renderització” [8]. Tot i que aquests
sistemes no són instruments de simulació paisatgística, tenen una productiva aplicació
en l’anàlisi i comprensió del paisatge.
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Existeixen programes generals de tractament de dades geogràfiques, com el Global
Mapper 9.02, que permeten realitzar càlculs de conques visuals respecte a un punt
concret de la topografia. No obstant, no realitzen cap valoració d’impacte visual.
Pel què fa a les simulacions paisatgístiques en ordinador, els programes de disseny
tridimensional (coneguts col·loquialment com C.A.D., Computer Aided Design),
presenten interessants aplicacions en la simulació paisatgística. [9] desenvolupa una
nova realitat virtual mitjançant el C.A.D.. Es basa en la utilització d’imatges, processat,
síntesi, model 3D, multimèdia, animació, en diferents estadis de la realitat virtual. [9]
descriu una llista a partir de [10] on descriu els principals elements a tenir en compte per
simular una realitat paisatgística, com el moviment dels vianants, dels automòbils,
l’alineació, disseny, topografia, mida de la zona, l’horitzó, l’alçada, transició, les
repeticions, color, materials, detalls, textures, l’energia solar, la il·luminació artificial,
intrusions, etc.
En l’actualitat, però, ja s’han produït nombrosos avanços en aquesta tècnica, amb
programaris específics per la simulació paisatgística, com l’ISS Foresight, utilitzat en la
present tesina.
El programari VImpacte desenvolupat pel Centre d’Avaluació de l’Impacte Visual
d’Estructures ( en endavant CAIVE, www.caive.org) del grup d’investigació consolidat
de Geologia Aplicada i Hidrogeologia de la Universitat de Barcelona, és un dels pocs
existents que permeten avaluar l’impacte visual d’estructures, més enllà, de la simple
definició de la seva conca visual.

2.2 Normatives
En primer lloc es fa un resum de les normatives vigents europees, en les què el paisatge
hi és relacionat. Tot seguit s’enumeren i es descriuen, de manera breu, les normes
actuals transposades per l’estat espanyol, de les Directives europees, i a continuació la
seva adaptació a la normativa catalana. Per últim es citen d’altres figures que tot i que
no esmentar criteris paisatgístics, el paisatge hi està relacionat, en els termes de garantir
la biodiversitat, mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres.
Normativa europea
[11] té per objecte aconseguir un nivell de protecció elevat del medi ambient, i
contribuir a la integració d’aspectes mediambientals en la preparació i adopció de plans
i programes que puguin tenir efectes significatius en el medi ambient, des de la fase
preliminar de borrador, abans de les consultes, i fins a la última fase de la proposta, amb
la finalitat de promoure un desenvolupament sostenible pel què fa l’ús racional dels
recursos naturals, la prevenció i reducció de la contaminació, la innovació tecnològica i
la cohesió social. Un dels objectius d’aquesta directiva és fomentar la transparència i la
participació ciutadana a través de l’accés en terminis adequats de tota la informació
detallada del procés planificador.
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[12] té per objecte incloure la participació del públic en l’elaboració de determinats
plans i programes mediambientals, i incloure l’accés d’aquests a la justícia.
Normativa estatal:
La norma de transposició de la Directiva europea Directiva 2001/42/CE [11] per l’estat
espanyol és la Llei [13]. En aquest sentit, les comunitats autònomes, titulars de
competències com la ordenació del territori i urbanisme, que impliquen una activitat
planificadora, tindran un paper rellevant en el rigorós compliment de la citada Directiva
i de la llei del 28 d’abril. Un dels objectius principals d’aquesta Llei és fomentar la
transparència i la participació ciutadana a través de l’accés, en terminis adequats, a una
informació exhaustiva i fidedigna del procés planificador.
[14] ha derogat tota la normativa anterior d’Avaluació d’Impacte Ambiental de
projectes, excepte l’avaluació ambiental de plans i programes regulada en [13]. Aquest
Decret senyala que les obres de tipus lineal que s’analitzen en la present tesina, incloses
a l’annex I del citat Decret, han de sotmetre’s obligatòriament a una avaluació
d’impacte ambiental. Exigeix, per tal d’ubicar el traçat d’una obra lineal, de la millor
manera possible, que es projectin varies alternatives, avaluant l’impacte de cada una i
escollint la que presenti un menor impacte. L’exposició de motius incorpora que s’haurà
d’estudiar diferents alternatives de traçat, per poder escollir la que millor preservi els
interessos generals des d’una perspectiva global i integrada, i tenint en compte tots els
efectes derivats de l’activitat projectada. En el capítol 1, s’especifica que en l’avaluació
d’impacte visual, s’identificarà, descriurà i avaluarà, els efectes directes i indirectes
d’un projecte respecte el paisatge. A l’Article 7 del capítol 2, s’especifica que els estudis
d’impacte ambiental hauran d’incloure, entre d’altres, l’avaluació dels efectes
previsibles directes o indirectes del projecte, sobre la població, la flora, la fauna, el sòl,
l’aire, l’aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, inclosos el patrimoni
històric artístic i arqueològic. Així mateix s’avaluarà la interacció entre tots aquests
factors. Aquest mateix article obliga a incloure dins els estudis d’impacte ambiental
mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius.
Normativa catalana
La Llei d’Urbanisme del 2005 [15], fixa les bases a complir en quant a criteris
d’ordenació municipal, i el Reglament [16] les acaba de desenvolupar.
[15] estableix un seguit de supòsits en què determinades actuacions d’interès públic i
d’iniciativa privat – que previsiblement poden comportar canvis en el paisatge –
incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística
(EIIP).
La finalitat dels EIIP és diagnosticar el impacte potencial de les esmentades actuacions i
exposar les mesures d’integració paisatgística en els corresponents projectes.
El Departament de Política Territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya,
a partir de [17] a posat a l’abast del públic una guia metodològica per la redacció de
EIIP que s’adjunta a l’annex 1 de la present tesina. Aquesta guia dóna criteris per
realitzar una descripció acurada del paisatge previ a l’actuació, una descripció de la
proposta, i criteris d’integració de tal proposta. Per últim realitza una síntesi de
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cadascun dels apartats tractats en l’estudi, i una valoració final del projecte per part dels
redactors, i una conclusió de caràcter global.
[18] és qui regula el contingut d’aquests estudis i informes paisatgístics a Catalunya.
L’altre objectiu d’aquest decret és promoure el desenvolupament dels instruments que
crea la Llei, a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials, científics, econòmics
i socials.
Aquests instruments que crea o regula la Llei són, per una banda, els destinats a la seva
integració en el planejament territorial, com els Catàlegs del paisatge i les directrius de
paisatge. D’altra, les Cartes del paisatge que tenen com a finalitat promoure la
concertació entre els diversos agents territorials, per tal de gestionar les transformacions
del paisatge. També regula l’Observatori del Paisatge com a una entitat de col·laboració
i de suport de l’Administració i de la societat, en totes les qüestions relacionades amb el
paisatge. I per finalitzar, la Llei també crea un instrument financer, el Fons de protecció,
gestió i ordenació del paisatge, que permet el foment de les actuacions de millora
paisatgística.

Altres figures que recolzen aquest marc normatiu, són:
-

La creació de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, i amb ell els catàlegs
del Paisatge i altres referències documentals.

-

L’aprovació de les cartes del Paisatge (comarques).

-

Les revisions del planejament urbanístic a tots nivells (Plans Directors
Territorials, comarcals, Plans d’ordenació Urbanística municipals...)

Altres normatives relacionades:
D’altra banda, cal considerar altres figures de regulació d’usos d’abast general i que hi
són d’aplicació, com la normativa de protecció d’hàbitats i espècies, i els Espais
d’Interès Natural. La Directiva d’hàbitats [19] constitueix l'instrument més important
d’aplicació en tot el territori de la Unió Europea (UE) per a la conservació dels hàbitats,
les espècies i la biodiversitat. La publicació de la anterior Directiva [20], va constituir el
marc legal per a la creació de la Xarxa Natura 2000.
En la legislació de l'Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es va
materialitzar en [21].
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Capítol 3.

METODOLOGIA

3.1 Introducció
Tota la metodologia que s’ha utilitzat en la present tesina, per quantificar l’impacte visual,
es fonamenta en els conceptes i algoritmes implementats al programari VIMPACTE,
desenvolupat per CAIVE. Aquest programari, mitjançant dades de camp, discretització 3D
de les diferents estructures i mapes d’usos del sol i topogràfics permet obtenir
quantitativament una valoració de l’impacte visual d’estructures aïllades i realitzar una
valoració conjunta d’un grup d’estructures relacionades entre sí. Aquest programa ha estat
adaptat per la present tesina per CAIVE, per tal de poder realitzar un anàlisi quantitatiu de
l’impacte visual que provoca la construcció de diferents infraestructures de tipus lineal.
S’apliquen conceptes com conca visual, visibilitat, valors del paisatge, vulnerabilitat,
contrast cromàtic i fragilitat visuals, que permeten realitzar una valoració quantitativa de
l’impacte, en punts (X,Y,Z) designats sobre el terreny.
Aquest programa pot arribar a valorar més de 600.000 punts, la qual cosa permet una
valoració molt acurada i precisa. En contra, s’ha de tenir en compte que utilitzar una malla
amb un nombre elevat de punts comporta un elevat cost en temps computacional.
Cada tipus d’obra lineal, però, comportarà una sèrie de modificacions específiques a la
metodologia general, que s’especificaran a l’apartat 3.3 i 3.4 del present capítol.

3.2 Metodologia general

3.2.1 Determinació i preparació de cartografies digitals.
El primer pas per al càlcul consisteix en determinar l’àrea en la qual s’hi realitzarà l’anàlisi
d’impacte visual. D’aquesta zona d’estudi, a partir de [22], se n’extrau el model digital del
terreny (malla de 30 x 30 m) a partir d’una extensió concreta en les direccions x i y. Amb
el mateix procediment totalment automàtic, s’extreu a partir de [23], el mapa digital d’usos
del sòl (malla 30 x 30 m) de la zona d’estudi (Figura 3.2). D’aquesta manera es sobreposen
en una mateixa finestra, la topografia i el mapa de cobertes.
En aquest cas s’ha considerat una zona d’estudi de 4.020 m x 4.020 m. Aquesta àrea
topogràfica està compresa entre les coordenades i alçades extremes referenciades a la taula
11
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3.1. Els punts topogràfics de valoració de la conca per les torres d’alta tensió han estat de
17.956 punts amb un pas de malla de 30 m. En el cas de la variant i del T.A.V., el nombre
de punts avaluats ha estat de 288.369 amb un interval de malla de 7.5 metres.

X (UTM)

Mínima
381445

Màxima
385465

Y(UTM)
Z (UTM)

4568375
96

4572395
198

Taula 3.1. Coordenades i alçades extremes de l’àrea analitzada per determinar
la conca visual i l’impacte visual.

Figura 3.1. Superposició del model digital del terreny amb l’ortofotomapa de la zona
d’estudi, 4.020 x 4.020 m (interval 30 x 30m).
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Figura 3.2. Mapa de cobertes del sòl a la zona estudi, 4.020 x 4.020 m
(interval 30 x 30 m).

Pel què fa a la distribució a l’espai, en la taula 3.2 es presenten les diferents cobertes
presents a l’àrea d’estudi, i els percentatges que ocupen cadascuna d’elles.

APLICACIÓ DE L’ANÀLISI DELS PUNTS PROPERS APLICAT AL MAPA DE
COBERTES
L’anàlisi dels punts propers es basa en determinar la distància mínima mitjana entre els
punts de la mateixa quantificació, i comparar-los amb l’espera’t dintre d’un model aleatori.
Això permet determinar el grau d’agrupament o dispersió espaial dels valors considerats,
en aquest cas, cadascun dels 21 elements del mapa de cobertes.
L’anàlisi es basa en determinar la mitjana per a tots els punts dels seus punts més propers
mitjançant la següent expressió:
−

d=

N
∑ di
i =1

(3.1)

N

a on N és el nombre de punts que compleixen una determinada condició i d és la distància
al punt més proper que també la compleix:

E (d i ) = 0.5

0.041 ⎞ B
A ⎛
+ ⎜ 0.0514 +
⎟
N ⎝
N ⎠N

(3.2)
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E (d i ) és la distància mitjana aleatòria dels punts, si es consideres una distribució totalment
aleatòria. A és l’àrea del mapa, i B el seu perímetre. La relació entre la distància mitja i la
distància mitja aleatòria, ens dóna el grau d’agrupament dels punts, on un valor proper a 1
significa molta dispersió, és a dir, indica un medi homogeni on la visió no està marcada per
cap tendència en particular, en canvi, un valor proper a 0 indica un màxim grau
d’agrupament dels punts.

La Taula 3.2 mostra la distribució en l’espai d’aquestes cobertes amb els percentatges que
ocupen cadascuna d’elles, la distància mitjana entre punts amb la mateixa coberta, la
distància si els punts estiguessin distribuïts aleatòriament, i el coeficient de variació.
COBERTORA
Boscos densos (no de ribera)

nº punts

%

Distància
aleatòria

Distància
mitja

Coeficient de
variació

1.600

8,78

50,78

15,40

0,30

Boscos clars (no de ribera)

42

0,23

332,25

77,66

0,23

Matollars

442

2,43

97,55

23,44

0,24

Prats i herbassars

32

0,18

384,79

99,53

0,26

Zones nues

40

0,22

341,08

45,05

0,13

Aigües continentals

33

0,18

378,42

14,76

0,04

14.587

80,04

16,70

12,46

0,75

Conreus
Zones urbanitzades

993

5,45

64,64

12,60

0,19

Vies de comunicació

291

1,60

120,80

21,10

0,17

Zones esportives i lúdiques

36

0,20

361,01

40,92

0,11

Taula 3.2. Anàlisi de punts propers amb el percentatge d’ocupació de cada element del mapa de cobertes.

Es pot observar com els conreus són l’element més majoritari de la zona d’estudi,
representant un 80% del total. Els conreus presenten un grau d’agrupament molt dispers, ja
que es reparteixen al llarg de tota la zona d’estudi, amb unes distàncies mitjanes real i
aleatòries molt semblants de 16,70 i 12,46 m. Cal tenir en compte que la resolució màxima
del mapa és un quadrat de 30 x 30m. Els boscos densos i les zones urbanitzades
representen un 8,78 i un 5,45% del total de la zona, constituint els següents elements més
majoritaris, després dels conreus. Ambdós elements presenten diferències considerables
entre les seves distàncies mitges, fet que indica que la seva concentració en zones
particulars del mapa, amb coeficients de variació més propers a 0. La resta de cobertes, es
distribueixen d’una manera molt concreta en el territori.
De forma automàtica, es genera també, un altre model digital del terreny però amb unes
extensions molt més superiors que les anteriors (15 x 15 km), i que ens servirà pel càlcul
de la fragilitat visual i contrast cromàtic. Els límits geogràfics d’aquest nou mapa són:
X (UTM)
Y(UTM)
Z (UTM)

Mínima
368455
4555385
-3

Màxima
398455
4585385
886

Taula 3.3. Coordenades i alçades extremes de l’àrea analitzada per calcular la
fragilitat visual i el contrast cromàtic.
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Figura 3.3. Model digital del terreny 15 x 15 km (interval 30 x

30m).

Figura 3.4. Model digital de 15 x 15 km de les cobertes, amb un
interval de punts de 30 x 30m.
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ANÀLISI DE LA TOPOGRAFIA

VIMPACTE realitza tot un conjunt d’anàlisis del terreny respecte a l’objecte d’estudi, com
l’anàlisi relatiu d’alçada. On s’obté un mapa topogràfic referenciat de -1 a 1, a on la cota
de les diferents infraestructures es situa nivell 0. El càlcul, es basa en aplicar per a tots els
elements (i, j) de la xarxa de la cartografia digital la següent expressió:
Topografia (i,j) – z de la base de l’estructura
z ref

(3.3)

Essent, z ref, el valor absolut major, de z mínima o z màxima, del mapa topogràfic.

3.2.2 Determinació dels punts de test de l’estructura

Els punts de test són els punts de l’estructura que seran avaluats en l’anàlisi de conca
visual.
De forma genèrica es defineix la forma de l’estructura. En el cas de les torres de suport de
l’energia elèctrica, a partir de dades de camp i de registres fotogràfics, es digitalitza en
coordenades relatives (en metres) el seu contorn vertical (veure Figura 3.5) A continuació,
es digitalitza també en coordenades relatives, la base de la projecció sobre el pla x, y de
l’estructura de la torre (veure Figura 3.6). VImpacte, sobre aquesta base projecta un pla
vertical seguint el contorn vertical de la torre. Sobre aquest pla es determinen els punts (x,
y, z), amb una distància de 0.5m, que estan inclosos dins d’aquest contorn. El pas següent
consisteix en, situar a sobre del model topogràfic de la zona (ja en coordenades UTM),
aquestes estructures (punts de test i base), tot i considerant la seva orientació real respecte
el Nord geogràfic. Aquests punts interiors de les torres, ja
referenciats, són els que es valoraran en el càlcul de la
visibilitat.
Tot aquest procés es realitza de manera automàtica, excepte la
part de digitalització de la fotografia, que serveix de model
per totes les torres.

Figura 3.5. Fotografia real a partir de la qual s’ha
realitzat la digitalització de la torre. Dreta: Resultat de la
digitalització del contorn, en coordenades relatives (en
metres).
Figura 3.6. Digitalització de la base de la
torre en coordenades relatives.
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Figura 3.7. : (a) Contorn vertical corresponent a la torre 1, ja amb coordenades UTM. (b) Punts interiors de l’estructura, avaluats en el test
de visibilitat (coordenades UTM). (c) Planta de la torre, orientada 45º respecte el Nord geogràfic.

En aquest cas, per cada torre de suport han resultat 191 punts interiors. S’han realitzat
diferents valoracions amb més o menys punts de test interiors, augmentant o disminuint la
distància entre ells. S’ha buscat un resultat òptim entre resolució, resultats obtinguts i
temps de càlcul.
Per determinar els punts de test d’un traçat ferroviari o d’una carretera, es digitalitza la
plataforma com si es tractés d’un model discret, mitjançant una sèrie de punts repartits
regularment al llarg del traçat. A partir d’aquests punts, mitjançant una corba spline que
permet la unió de tots aquests, es generen una sèrie de punts entremitjos equidistants. Es
defineixen una sèrie de trams representatius de 1.000 m, que s’han avaluat com si es
tractessin d’estructures individuals, i després, s’ha realitzat com en el cas de les torres
d’alta tensió, un anàlisi del conjunt dels resultats.
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4569900

4569800

4569700

4569600

4569500

4569400

4569300

4569200

4569100

4569000
381500

381600

381700

Figura 3.8. Esquema del perímetre d’un
dels tram de la carretera amb els seus punts
interiors.

Figura 3.9. Ortofotomapa amb la situació dels punts
interiors, per cada un dels 4 trams que formen el traçat del
T.A.V..

Figura 3.10. Ortofotomapa amb la situació dels punts
interiors, per cada un dels 4 trams que formen la variant de la
CN-340.

L’anàlisi permet obtenir, per cada estructura, un índex d’impacte en relació al conjunt, per
tal de definir amb claredat quin tram o torre presenta un major impacte, i també permet
determinar l’impacte del conjunt.
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El programari VImpacte permet realitzar, una vegada definides les estructures, tot el procés
de forma automàtica. El temps de càlcul en un ordinador actual i bastant potent oscil·la
entre els 2 i 3 dies.
ESTRUCTURA
Torre de suport

Carretera
(variant CN-340)

Línia ferroviària
(T.A.V.)

Tram

Longitud (m)

1
2
3
4
1
2
3
4

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Punts interiors
191
97
70
67
87
6
7
8
9

Taula 3.4. Punts de test de cada estructura, als quals s’hi realitza el test de visibilitat

3.2.3

Càlcul de la conca visual

La determinació de la conca visual és l’instrument bàsic per realitzar l’anàlisi d’impacte
visual d’una estructura.
La conca visual es defineix com el conjunt de totes les àrees o punts superficials del
terreny des de les quals és possible observar totalment o parcialment l’estructura.
Pel càlcul de la conca visual s’hauran de tenir en compte les barreres visuals existents que
poden interposar-se entre la línia (tir visual) que uneix l’observador amb els diferents punts
de test de l’estructura. D’aquesta manera es determinarà si aquests punts són visibles o no.
Pel càlcul de la conca visual és necessari determinar, de forma acurada a camp, la situació i
morfologia de les barreres visuals que poden interposar-se el punt d’origen de la visual i
els punts de test de l’estructura. Les barreres visuals són la topografia, les definides en el
mapa d’usos del sòl (vegetació, edificacions,...) i les definides a camp. L’alçada de les
barreres del mapa d’usos del sòl que es determina a camp es resumeix a la següent finestra
del programari V.I.A.:

Figura 3.11. Finestra de barreres en el programa VIMPACTO. Alçada de les cobertes (cota), i els valors del
factor d’influència considerats per cada component del Mapa de Cobertes, i que s’utilitzaran en el càlcul de la
Vulnerabilitat.
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Es compten i es calcula en % els punts de test des dels quals existeix contacte visual amb
l’observador situat al terreny.
A l’hora de tirar visuals, es tindrà en compte l’alçada de l’observador, per tant la z emprada
serà la corresponent a la topografia més l’alçada d’aquest.

3.2.4 Anàlisi de la conca visual

Per realitzar l’anàlisi de la conca visual es tenen en compte una sèrie de paràmetres, els
quals es descriuran a continuació, i que permeten definir l’entorn immediat del punt.
La superfície ocupada es refereix a la comparació entre la superfície ocupada de la conca
visual respecte la superfície total considerada.
La forma, és el volum o figura d’un o varis objectes, que apareixen unificats visualment.
Les formes poden ser de dos tipus: bidimensionals, determinades per la presència de
superfícies adjacents, que contrasten en el color i/o textura, o bé, tridimensionals,
determinades pel volum d’un element del relleu o d’un altre objecte natural o artificial.
Les formes, es caracteritzen per la seva geometria, complexitat i orientació, respecte als
plans principals del paisatge. Les diferències de forma, existents entre les diferents
superfícies i volums, determinen el contrast i la dominància. D’aquesta manera, una forma
regular, compacte, opaca i orientada respecte al pla vertical, normalment, destaca en un
paisatge d’un alt valor natural, ja que generalment les característiques són oposades, però
en canvi, passa desapercebuda en un paisatge urbà.
Les formes canviants, com el fum o els núvols, i els objectes mòbils, com els vehicles,
trens, etc., solen atraure l’atenció de l’observador, ja que aquest, és capaç de percebre el
moviment a distàncies on no apreciaria altres detalls.
La compacitat de la conca visual indica la major o menor presència de zones no vistes
(d’ombra) o forats, de dins del contorn format pels punts de vista més llunyans. En general,
les conques visuals apareixen fragmentades per innumerables obstacles o barreres, que
proporcionen zones d’ombra.
Les conques visuals amb una alta densitat de forats, són típiques de territoris molt
fragmentats. En aquests casos, el pas d’un punt d’observació a un altre de pròxim pot
comportar un augment o descens considerable de les zones visibles. Alhora pot comportar
també un canvi en les propietats de la forma.
Les conques visuals molt compactes indiquen que els rajos visuals no han estat
interromputs. Això és típic d’un territori molt planer on els extrems estan molt ben definits.
Tot el què es situí en aquest tipus de territori tindrà una repercussió visual immediata, i les
possibilitats d’ocultació seran molt remotes o no existiran.
L’índex de dispersió, és un índex que resumeix i quantifica els termes més descriptius de
compacitat i forma definits anteriorment, i calculats a partir del mapa de conca visual.
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L’índex de dispersió calcula la distribució de les orientacions en totes les direccions de
l’espai dels valors de conca visual (en percentatge), de la següent manera:

Índex de dispersió = 1 −

desviaciómitjadefreqüències
mitjadefreqüències

(3.5)

On la
36

Desviació mitja de freqüència =

∑ ( freqüència
i =1

i

− freqüènciamitja )
36

(3.6)

i la freqüència mitja, és:
Freqüència mitja =

(nº depíxelshoritzontals ) × (nº depíxelsverticals )
36

(3.7)

Aquest índex varia de 0 a 1. Un valor proper a 0 indica una dispersió mínima, és a dir, que
l’estructura és més visible des d’una zona en particular. I un valor pròxim a 1, correspon a
una dispersió màxima, és a dir, que l’estructura es veu de manera uniforme per tota la zona
avaluada. Un valor de 0.5 representa dues direccions d’orientació preferencial de la conca
visual.
Aquest índex, a més de representar-se amb un valor numèric, també es pot representar en
forma d’histograma o en un diagrama de rosa dels vents, la qual cosa permet una
visualització de forma molt més gràfica i intuïtiva.
El valor màxim de la conca visual, és el màxim percentatge de punts de test des dels
quals existeix contacte visual entre l’estructura i l’observador.
L’alçada relativa del punt respecte la conca visual. Es pren una alçada mitja de la conca
visual i es compara amb l’interval d’alçades de l’estructura. Si aquesta presenta una cota
molt superior a la mitjana de la conca visual l’impacte serà més important, ja que serà
visible des de molts punts.
Existència de barreres. Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, és necessari determinar,
de forma acurada, la situació i morfologia de les barreres visuals que poden interposar-se
entre el punt d’origen de la visual i els punts de test de l’estructura. Hi ha tres tipus
principals de barreres: la pròpia topografia, la vegetació i construccions de tipus antròpic
(edificis, terraplens, etc.).

Per exemple, un turó, fa que els punts situats a darrera d’aquest, sempre i quant els punts es
trobin a menor cota que l’obstacle, no formin part de la conca visual, ja que aquests no
seran visibles. Aquests punts són anomenats punts d’ombra.
A més, la creació de barreres o pantalles visuals artificials, és un dels mètodes de correcció
d’impactes més utilitzat en les avaluacions d’impacte paisatgístic de grans infraestructures
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o instal·lacions industrials. Quan aquests projectes no s’adapten fàcilment a l’entorn
natural, i poden provocar un greu impacte visual, s’utilitzen apantallaments o barreres de
vegetació per a mitigar els efectes negatius sobre el paisatge.
Freqüència d’observació, és a dir, s’ha de tenir en compte quantes persones, enteses com
a possibles observadors, es troben dins de la conca, la regularitat de la seva presència i
l’activitat que hi desenvolupen. La presència d’edificacions residencials, de vies de
comunicació i de zones d’oci o treball, són indicatives d’una major freqüència
d’observadors. Depenent de la regularitat de la seva presència (permanent, diària,
setmanal, estacional o casual), del tipus d’activitat que hi realitzin (contemplativa, oci,
turisme, desplaçaments, etc.) i de l’àmbit de nitidesa en el què es situïn, poden ser més o
menys sensibles a l’alteració paisatgística.

Aquesta caracterització de la freqüència d’observació, s’incorpora a l’estudi de la conca
visual com un factor quantitatiu de ponderació que extrapola l’àmbit de l’efecte visual.
La freqüència d’observació, juntament amb l’amplitud de la conca visual, són instruments
d’anàlisi que simplifiquen els mecanismes complexes de l’efecte paisatgístic, només per a
una primera aproximació.
Per establir una qualificació dels efectes que produeixen aquests paràmetres, s’han utilitzat
els termes definits a [14 ]. Són els següents:
•

Mínim o Compatible: efecte de poca entitat. La seva recuperació és immediata
després de finalitzar l’activitat, i no requereix pràctiques protectores o correctores.

•

Moderat: la recuperació requereix un cert temps. És aconsellable mesures
correctores.

•

Elevat o sever: La recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de
mesures protectores o correctores, però tot i l’aplicació d’aquestes mesures, la
recuperació requereix un període de temps dilatat.

•

Crític: la magnitud és superior al llindar acceptable. Amb aquest efecte es produeix
una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possible
recuperació, inclòs amb l’adopció de mesures protectores o correctores.

3.2.5 Visibilitat

La conca visual determina els punts des de on és potencialment visible l’estructura, i ho fa
tenint en compte la topografia i les barreres visuals, però aquesta es troba molt
condicionada per un seguit de paràmetres que determinen el grau real de percepció, entre
ells, cal considerar la distància a la qual es troba el punt d’observació de l’estructura.
L’altre factor es l’angle d’incidència, que es l’angle que forma el tir visual amb la normal
de la direcció preferent de la forma de l’estructura, d’aquesta manera, un angle 0º
representa una visibilitat màxima, es a dir, estem mirant l’estructura de front. Lògicament
aquest paràmetre (angle d’incidència) varia en funció de la forma de l’estructura.
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DISTÀNCIA i DISTANCIA PONDERADA

La distància a la qual, una determinada estructura resulta visible, està relacionada amb la
distància geogràfica, és a dir, amb la distància existent entre l’observador i la mateixa
estructura. En la majoria de casos, donades les dimensions de les zones d’estudi, no es té
en compte la curvatura de la Terra. Les dimensions visibles d’un pla, des de un punt,
varien inversament al quadrat de la distància, no obstant, a la pràctica és extremadament
difícil utilitzar aquesta senzilla relació, degut a la morfologia variable de les estructures,
per això s’avalua aquesta característica al camp.
Si l’estructura ja està construïda, es realitzen diferents visualitzacions al camp, a diferents
distàncies, i és determina empíricament el grau de visibilitat. Les distàncies es determinen
amb distanciòmetres laser. Si l’estructura no existeix, la visibilitat segons aquest factor es
defineix en base una altre estructura, ja construïda, similar a la de projecte o bé directament
mitjançant la pròpia experiència d’investigadors. El programa VImpacte permet incorporar
una sèrie de distàncies límit, que s’utilitzen per ponderar la distància des dels punts de la
conca visual fins al centroide de l’objecte. A partir d’aquesta relació empírica entre
distància i visibilitat de l’estructura es ponderen les distancies de 0 a 100.

ANGLE D’INCIDÈNCIA

L’angle d’incidència visual és un factor geomètric que interpreta la diferent percepció que
es té de les superfícies (d’objectes, estructures o relleu del terreny) si s’observen
frontalment o en perspectiva.
S’entén per angle d’incidència visual el que formen l’eix visual i la normal al pla de la
superfície observada. Un valor de percentatge proper a 1 correspon a angles d’incidència
de 0º (és a dir, de front, cosinus 0 = 1).

Figura 3.12. Angle d’incidència de la visió humana i modificacions que produeix segons les direccions dominants de l’objecte per
part d’un observador.

En el càlcul, s’ha de tenir en compte, que l’estructura, generalment té extensió en dues
direccions, segons l’eix de direcció preferent i la seva perpendicular. Per aquest motiu es
calcula l’angle α, amb una direcció normal segons l’eix de direcció preferent, que es
calcula a partir del polígon x, y que defineix el contorn de l’estructura. El seu
complementari, és el perpendicular.
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Visibilitat

La visibilitat determina el grau real en que una estructura es més o menys visible en funció
dels 3 paràmetres abans esmentats; la conca visual, les distàncies ponderades i la valoració
dels angles d’incidència. La ponderació d’aquests factors no pot ser la mitjana d’aquests
paràmetres, ni el seu valor mínim ni el màxim. La visibilitat d’una estructura no s’ha de
determinar tant en funció de la pròpia estructura en sí, sinó pel grau d’ocupació en el camp
visual de l’observador.
Exemples:
.-Veiem molts pocs punt de test precisament perquè estem tant a prop de l’estructura, que
aquesta ocupa tot el nostre espai visual.
L’observador només veu estructura per tant, la visibilitat es màxima. En aquest cas la mitja
dels 3 paràmetres donaria un valor de visibilitat mitja, doncs el paràmetre menor (conca
visual) donaria una visibilitat molt reduïda i el paràmetre major (distància), ens donaria una
visibilitat màxima, que resulta la correcta.
.-Veiem tots els punts de l’estructura però estem a tanta distància d ’ella, que pràcticament
ens resulta invisible.
En aquest cas la distància també determina fortament la visibilitat, però mirem el següent
cas:
.-Només veiem un sol punt de l’estructura, situat a un costat del nostre camp visual, la
resta està ocupat per una arboreda.
En aquest cas de poca distància i a la vegada molts pocs punts, es evident que la visibilitat
de l’estructura resulta molt reduïda, i per tant el paràmetre distància no resulta determinant,
en canvi, la conca visual, sí.
VImpacte calcula l’angle màxim d’ocupació visual de l’estructura en funció del camp
visual humà que és funció del la nitidesa visual del ull humà (80 horitzontal i 50 vertical).
En funció d’aquesta ocupació i dels paràmetres definits es determina el grau de visibilitat,
obtenint d’aquesta forma el mapa de visibilitat.

3.2.6 Vulnerabilitat

La visibilitat defineix, des de cada un dels punts de la conca visual, si és o no és visible
l’estructura, però no quantifica l’ús del sol d’aquest punt. D’aquesta manera, dos punts
poden tenir idèntica visibilitat del mateix objecte però un d’ells, en funció de on estigui
situat, pot tenir més contribució a l’impacte visual que l’altre. El mapa de vulnerabilitat
es construeix a partir del mapa de cobertes del sòl, definint cadascuna de les cobertes en
funció d’un factor d’influència de 0 a 1, necessariament subjectiu ja que es pren un valor o
un altre en funció del context concret de la zona d’estudi. La Figura 3.11 del present
capítol mostra els valors de ponderació assignats a cada tipus de cobertes.
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3.2.7 Fragilitat

Fins ara, tots els components de valoració de l’impacte visual només han tingut en compte
la situació per sí mateixa, o en referència a l’objecte, del punt des de on existeix conca
visual. La fragilitat visual en canvi, determina la susceptibilitat d’un paisatge al canvi, quan
es desenvolupa un ús sobre ell. Expressa el grau de deteriorament que experimentaria el
paisatge davant la incidència de determinades actuacions, i ho fa incloent un altre factor, a
més dels descrits anteriorment, que és la qualitat de la vista que des de un determinat punt
de la conca visual es té quan s’observa l’estructura. Es tracta de fer una presa fotogràfica
virtual (de codis de cobertes) de mida de píxel igual a 30m, i amb un angle igual al de l’ull
humà. D’aquesta forma es determina sobre un pla vertical el tipus d’ús del sòl que existeix
entre el punt de conca visual i l’estructura, i també darrera d’ ella. Per exemple dos punts
poden tenir la mateixa vulnerabilitat respecte a un objecte concret, però en un d’ells la
imatge fotogràfica amb l’estructura centrada al mig, mostra un fons i un context ple, 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 i en la pràctica tindrà una major fragilitat visual.

El procediment per determinar el mapa de fragilitat és el següent:

Per a cada punt de la conca visual, i tenint en compte els angles de visibilitat humana
(aproximadament 80º en la horitzontal, i 50º verticals), es construeix, al centre de
l’estructura, un pla vertical normal a la visual, simulant un pla fotogràfic. La grandària
d’aquest pla depèn dels angles de visió i de la distància entre el punt de la conca visual i
l’estructura. A sobre es situen un conjunt de punts equidistants. I utilitzant les cartografies
de 30 x 30 m de la topografia i de les cobertes d’usos de sòl, es llencen visuals des de cada
punt de la conca a cada un dels punts de test continguts al pla fotogràfic. Quan la visual
intercepti el relleu, tant si és davant del pla com a darrera, queda anotat el tipus de coberta
en aquest punt d’intersecció. De tal manera, s’obté un pla de punts en forma de malla, amb
els codis del mapa de cobertes (1, 2, .....,21 codis), és a dir, s’obté una imatge virtual amb
codis de coberta. Per simplificar aquests 21 codis, s’han agrupat en 4 categories, i se’ls hi
ha donat el següent valor de fragilitat:
VALORACIÓ DE LES COBERTES VALOR DE FRAGILITAT
FRÀGIL
1
MITJANA
0,7
LLEU
0,4
BAIXA
0,1
Taula 3.5. Factors de fragilitat d’usos del sòl.

El codi -1 correspon al cel, i es considera per defecte, com a un valor fràgil.
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La Taula 3.6 mostra l’assignació de cada coberta, a una de les 4 categories definides a la
Taula 3.5.
COBERTES
Boscos densos
Boscos clars
Boscos de ribera
Reforestacions
Pollancres
Plataners
Matolls
Vegetació maresmes

Prats
Incendis 1993
Roquissars

F
X
X
X
X
X
X

M

LL

B

COBERTES
Tarteres
Clars
Platges
Aigües continentals
Glaceres
Conreus
Zones urbanes
Vies de comunicació
Zones esportives,
lúdiques
Extraccions mineres

X
X
X
X

F

M
X
X
X
X
X

LL

X
X
X
X
X

X

Taula 3.6. Assignació de les diferents categories (fràgil,

mitjana, lleu i baixa) dels components del mapa de cobertes utilitzats pel

càlcul de la fragilitat.

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

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

B

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

Punts de test a
sobre del pla

Angles de visió
horitzontal
i
vertical

Punt
conca

Figura 3.13. Esquema detallat de tot el procés de càlcul de la fragilitat per un punt de la conca visual concret.
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La fragilitat és un concepte oposat al de capacitat d’absorció visual, que representa la
capacitat que té un paisatge d’absorbir visualment modificacions o alteracions sense que
afecti la seva qualitat visual. Per tant, a una major fragilitat, li correspon una menor
capacitat d’absorció visual i al revés.

3.2.8 Cromàtic

L’aspecte dels colors depèn de la composició espectral de la il·luminació existent. Si
canvia la il·luminació, també canvia la gamma de color percebuda. Així doncs, un mateix
material mostra diferents gammes de color, segons la situació d’il·luminació. [25]
El color, és un element que compta amb una gran apreciació popular, de fàcil assimilació i
enteniment, ja que les qualitats estètiques d’un paisatge venen determinades per la
combinació de colors i de formes que presenta el mateix.
El color ve definit per: el tipus de tint ( vermell, groc, blau,...), per si es tracta d’un color
càlid o fred, per la tonalitat (clar o fosc) i per la brillantor (brillant o mat). És important
tenir en compte que les superfícies més llises tendeixen a reflectir amb brillantor, mentre
les que presenten alguna rugositat reflecteixen colors més mats.[24 ]

Figura 3.14. Espectre de color segons freqüències

La presència de colors complementaris o de característiques oposades en un paisatge,
produeix contrasts visuals. D’aquesta manera, els colors brillants contrasten amb els mats, i
els clars amb els foscos. A més, la juxtaposició d’aquestes dues últimes característiques
cromàtiques sol cridar l’atenció de l’espectador.

Figura 3.15. Sensibilitat de l’ull humà a les freqüències de color.
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En la present tesina es realitza una avaluació quantitativa de l’impacte cromàtic que es basa
en la utilització de les ‘preses virtuals’, per a cada punt de la zona de la conca visual,
utilitzades en el càlcul de la fragilitat. Aquestes ‘preses’ es presenten com una secció
vertical orientada segons l’angle d’incidència i grandària en funció de la distància i els
angles de visió, horitzontal i vertical, considerats. Es representen com un arxiu de tipus
malla (grid), on estan indicats els codis del mapa de cobertes calculats. El sistema de càlcul
de l’impacte cromàtic es basa a assignar un codi de color RGB a cadascun dels codis del
mapa de cobertes i també a la estructura d’anàlisi, i d’aquesta forma el que s’obté és una
visió simulada d’una fotografia digital, amb una dimensió de píxel de 30 x 30 m. Es
determina el contrast de color existent entre l’estructura i el seu entorn. Ponderant aquest
contrast en funció de la sensibilitat de l’ull humà a les diferents longituds d’ona, s’obté el
valor de l’impacte visual cromàtic. El sistema, a més de proporcionar un mapa d’impacte
cromàtic, permet determinar, per a cada punt de la conca, quin és el color (R.G.B.) mitjà de
la vista i representar aquest color en una cartografia.
No obstant, aquesta cartografia, degut a un clar predomini d’un tipus de cultiu, pot variar
substancialment en funció de l’època de l’any que es consideri. El programari VImpacte
permet tornar a calcular els resultats per diferents colors assignats al mapa de cobertes.

Figura 3.16. Pantalla del programari VImpacte a on es pot assignar el color RGB tant pels mapes de coberta, com per la mateixa

estructura.
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3.2.9 Impacte Visual (I.V.)

Obtindrem un mapa d’impacte visual per a cada estructura, és a dir, en el cas de l’anàlisi de
la línea elèctrica, s’obtindrà un mapa d’I.V. per cada torre de suport, inclosa dins la zona
d’estudi. En canvi, per l’anàlisi del traçat del T.A.V. i de les variants de la CN-340,
s’obtindrà un mapa d’I.V. per cada un dels trams considerats, que han permès definir el
traçat de tals infraestructures.
Cada un d’aquests mapes es calcularà a partir dels mapes obtinguts anteriorment de
Visibilitat, Vulnerabilitat, Fragilitat i Cromàtic, atribuint un factor de pes a cada un
d’aquests, en funció de l’estructura a estudiar, i realitzant-ne la mitjana. Aquest
procediment es realitzarà per cada punt de la conca visual segons la fórmula següent:

I. V. =

(Visibilitat ⋅ FP1 ) + (Vu ln erabilitat ⋅ FP2 ) + (Fragilitat ⋅ FP3 ) + (Cromàtic ⋅ FP4 )
4
(3.8)

Els factors de pes establerts per a cada tipus d’infraestructura es detallen a la metodologia
específica de cada tipus d’obra. No obstant, per poder comparar resultats, en aquest treball
s’han considerat els mateixos: 30% per visibilitat, vulnerabilitat i fragilitat, i un 10% pel
contrast cromàtic.

3.3 Metodologia específica per línies aèries d’alta tensió.
En primer lloc s’identifiquen les torres de suport de la línea elèctrica que apareixen dins la
zona d’estudi, i per cada una d’aquestes es segueix la metodologia general explicada fins al
moment, fins a obtenir un mapa d’impacte visual per a cada torre. Tot i això, hi ha certes
diferències en la metodologia general que es detallaran a continuació. També es defineixen
dins aquest apartat les característiques de la infraestructura, que han estat necessàries.
Finalment es realitza un estudi i valoració quantitativa de l’impacte del conjunt de les
torres.
En primer lloc, per establir els límits geogràfics de cada torre de suport, i donat que totes
presenten la mateixa morfologia, es digitalitza la base (x,y), i a continuació, la secció (x,z),
tot en coordenades relatives i en metres. VImpacte genera a partir d’aquestes dues
estructures, un conjunt discretitzat de punts (x,y,z), ja en coordenades UTM, amb la z
topogràfica i tenint en compte la orientació sobre el terreny de cada torre. Una vegada
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determinats els punts de test de cada torre s’aplica tota la metodologia abans esmentada.
VImpacte realitza de forma conjunta el càlcul de totes les torres considerades, que en
aquest treball han estat 15.
Pel càlcul de la visibilitat, els límits considerats per la distància respecte l’estructura i la
seva ponderació es mostren a la Taula 3.7:

Immediata
Propera
Intermèdia
Llunyana
Límit

Distàncies
(m)
1.000
2.000
3.000
6.000
8.000

Ponderació

1
0,75
0,5
0,25
0

Taula 3.7. Valors de les distàncies utilitzades pel càlcul
ponderat des de cada punt de la conca visual a la torre de
suport.

Per la determinació de la vulnerabilitat, la fragilitat, i l’anàlisi cromàtic s’ha aplicat la
metodologia general.
A partir de tots aquests mapes obtinguts per a cada una de les torres, i d’uns factors de pes
que s’atribueixen a cada un dels mapes, s’obté un mapa d’impacte visual per a cada torre.
Els factors de pes considerats en el cas d’una línia d’energia elèctrica són els següents:
Càlculs
Factor de pes (Fp)
Visibilitat
0.30
Vulnerabilitat
0.30
Fragilitat
0.30
Cromàtic
0.10
Taula 3.8. Ponderació de l’Impacte Visual en
el cas de les Torres d’energia elèctrica.

Un cop obtingut el mapa d’impacte visual de cada torre, es determina l’impacte visual que
provoca el conjunt de totes les torres d’estudi. Per aconseguir aquest objectiu es generen 3
mapes corresponents a realitzar diferents visions a la zona d’estudi, i un mapa final que
assignarà a cada una de les torres un índex d’impacte visual. Aquests 4 mapes es detallen a
continuació:
-

Mapa d’Impacte visual amb una visió de 360º. Aquest mapa sorgeix de realitzar
una visió, des de cada punt de la zona d’estudi, de 360º, tal com si féssim una vista
panoràmica de tot l’entorn. A cada punt es determinarà el nombre de torres visibles,
i es sumarà l’impacte que provoca cada una d’elles. A partir d’aquest sumatori
d’impacte es realitzarà el primer mapa d’impacte màxim visual.

-

Mapa d’Impacte Visual amb una visió de 180º. Aquest mapa, és el resultat de,
des de cada punt de la zona d’estudi efectuar una visió de 180º, tal com si
realitzéssim una panoràmica d’aquest angle. Es determinarà el nombre de torres
visibles i es sumarà l’impacte que cada una d’aquestes produeix al punt en concret.
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El procediment es el següent, a cada punt i a partir de 0 graus i un arc de 180º, es
determina quantes torres són visibles i quina és la suma de l’impacte d’aquestes
sobre el punt, es va variant la visió amb un increment de 5º, respecte l’eix de visió
original, i es torna a repetir el procediment de determinar el nombre de torres
visibles i l’impacte màxim que aquestes sumen. De manera successiva, s’anirà
variant la visió 5º i realitzant el mateix procediment, fins a donar una volta sencera
(360º). És a dir, que per cada punt de la zona d’estudi, aquest procediment es
realitza 72 cops. S’emmagatzema l’interval d’angles que tenen un valor d’impacte
major i és aquest el que s’utilitza per realitzar la cartografia.
-

Mapa d’Impacte Visual amb una visió de 80º. Aquest mapa es realitzarà seguint
el mateix procediment que el detallat a la visió de 180º, però amb una visió de 80º,
corresponent d’aquesta manera a l’angle de la visió humana. Les visions també es
realitzaran cada 5º, realitzant el mateix procediment 72 cops per cada punt.
S’emmagatzema de cada punt, l’interval d’angles amb valor d’impacte màxim
assolit al llarg d’aquestes 72 visions, i a partir d’aquest es genera el tercer mapa
d’impacte visual.

-

Mapa Índex d’impacte de cada torre de suport. Consisteix en assignar un valor
(0-100) a cada una de les torres, corresponent a l’impacte visual que genera cada
una d’elles. Aquest mapa es genera seguint la següent metodologia: De cada una de
les torres es determina per cadascun dels seus punts de test el nombre de vegades
que aquest punt concret es visible des de la conca visual (np), es calcula la mitjana
del impacte visual que cada un d’aquests punts de conca tenen (ni), i es realitza el
quocient np/ni i la mitjana, per a cada torre, de tots aquest quocients. Es repeteix el
procediment per cada torre i per cadascun dels seus punt de test i es calcula el valor
màxim, aquest valor s’utilitza com a referència relativa (100) pels altres. De forma
que es torna a calcular la mitjana de quocients en % relatius. S’obté un coeficient
de l’impacte de cada torre i aquests són comparables entre sí.

3.4 Metodologia específica per la variant de la CN-340, i pel
traçat del T.A.V..
En aquests casos, donat el caràcter lineal de l’estructura i la seva amplada, per poder
determinar els punts interiors de cada un dels trams que defineixen el traçat, és necessari
primer una interpolació del model topogràfic i del mapa de cobertes, passant d’una malla
de 30 x 30m a una nova de 7,5 x 7,5m, per així aconseguir una major resolució.
Per establir els límits geogràfics de cada un dels traçats, es digitalitza cada traçat d’estudi
mitjançant una sèrie de punts repartits regularment al llarg del traçat.
Un cop es disposa de la digitalització de tots els contorns de 1.000 x 15 m cadascun, i
determinats els punts de test, es realitza el càlcul i l’anàlisi de la conca visual per cadascun
dels trams, d’igual manera que el detallat a la metodologia general. Pel càlcul de la
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visibilitat, els límits considerats per la distància respecte l’estructura i la seva ponderació es
mostren a la Taula següent:

Immediata
Propera
Intermèdia
Llunyana
Límit

Distàncies
(m)
500
1.000
1.500
3.000
4.000

Ponderació

1
0,75
0,5
0,25
0

Taula 3.9. Valors de les distàncies utilitzades pel càlcul
ponderat des de cada punt de la conca visual a la
carretera.

Per la determinació de la vulnerabilitat, la fragilitat, i l’anàlisi cromàtic es seguirà la
metodologia general.
A partir de tots aquests mapes obtinguts per a cada un dels contorns, i d’uns factors de pes
que s’atribueixen a cada un dels mapes, s’obté un mapa d’impacte visual per a cada tram o
contorn definit. En aquest cas, els factors de pes considerats són:
Càlculs
Factor de pes (Fp)
Visibilitat
0.33
Vulnerabilitat
0.33
Fragilitat
0.33
Taula 3.10. Ponderació de l’Impacte visual en
el cas de la variant de la CN-340.

Un cop obtingut el mapa d’impacte visual de cada tram de carretera, es determinarà
l’impacte visual que provoca el conjunt de tots els trams que defineixen el traçat d’estudi.
Per aconseguir aquest objectiu es generen les mateixes cartografies de 360º, 180º, 80º i
mapa d’índex d’impacte, abans descrites al apartat de metodologia aplicada a les torres
d’alta tensió.
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Capítol 1.

CARACTERITZACIÓ DE LA ZONA

D’ESTUDI (L’ARBOÇ, TARRAGONA)

1.1 Introducció
El caràcter d’un paisatge és el conjunt d’elements que contribueixen a fer que aquest
paisatge sigui diferent d’un altre, però no pas millor o pitjor [26].
El primer pas per identificar un paisatge significa, per tant, especificar quins són els
seus trets distintius que el diferencien de la resta. Aquest procediment es realitzarà en
base a l’anàlisi de les variables paisatgístiques i de la delimitació de paisatges d’interès
especial. Això permetrà delimitar les diferents unitats del paisatge.
El relleu, la vegetació, la dimensió històrica del paisatge i les dinàmiques immediates,
són segons [26] variables paisatgístiques que permeten caracteritzar el paisatge. En
canvi, la situació geogràfica, la geologia, la tectònica, el clima, la hidrologia, l’entorn
socioeconòmic, i la mobilitat i les comunicacions, no estan considerades com a
variables paisatgístiques, encara que en aquest treball aquestes variables s’han inclòs en
el mateix apartat, degut a que condicionen la visió (color, vegetació, estacionalitat,
assentament humà, freqüències d’observació, etc.) que tenim de determinats paisatges.
La caracterització del paisatge, apart de delimitar les seves unitats inclou la identificació
de valors que socialment tenen consideració.

1.2 Anàlisi de variables paisatgístiques:

1.2.1 Situació geogràfica
La zona d’estudi està situada a la Depressió del Penedès, concretament al terme
municipal de L’Arboç (Baix Penedès – Tarragona). De manera minoritària també inclou
part dels municipis de Castellet i La Gornal, Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels
Domenys. En total presenta una extensió de 16 km2.
Les ciutats més properes a L’Arboç amb un nucli poblacional important, i que es troben
situades a la mateixa Depressió del Penedès són: el Vendrell, a 8 km al S.-O, i
Vilafranca del Penedès, a 12 km al N.-E.. Un nucli poblacional també de consideració,
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però que no es troba dins la Depressió del Penedès és, Vilanova i la Geltrú, a 17 km al
S.-E. de L’Arboç (veure Figura 4.1).
La Figura 4.2 mostra un ortofotomapa de la zona d’estudi, on es senyala la pròpia vila
de L’Arboç, i els nuclis de El Papiol, La Llacuneta i les Casetes de Puigmoltó, que
pertanyen tots ells a L’Arboç. També s’indica la situació del polígon industrial El Foix i
la cua de l’embassament del Foix. La zona d’estudi només inclou una petita part de la
vila de Banyeres del Penedès, que apareix a l’oest.

Figura 4.1. Situació geogràfica de L’Arboç amb indicació
dels límits de la zona d’estudi.

Figura 4.2. Ortofotomapa de la zona
d’estudi, amb les principals indicacions.

1.2.2 Geologia
INTRODUCCIÓ
El municipi de L’Arboç es troba entre la serralada litoral i la prelitoral. Aquestes dues
serralades delimiten una gran depressió central en direcció NE.- SO.. Es tracta de la
Depressió del Penedès, que alhora forma part d’una unitat més gran que és la fossa
Vallés-Penedès. La Depressió del Penedès té un origen tectònic relacionat amb
l’orogènia Alpina i està reomplerta de materials neògens, que descansen sobre un
substrat mesozoic. Aquests materials van ser dipositats a sobre d’un bloc basculat cap al
NO.. En el Miocè inferior es van dipositar successions de sediments col·luvials i
al·luvials, i entre els períodes Miocè Inferior – Miocè Mitja, es va produir una important
transgressió marina que es reconeix a tot l’àmbit de la Mediterrània, amb la conseqüent
formació de nivells bioclàstics quan el nivell marí va ser prou alt i estable, implantant se
una plataforma carbonatada. Tot el conjunt carbonatat esta relacionat lateralment amb
zones d’acumulació d’origen continental, cap al centre de la fossa del Baix Penedès.
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Destaca el desenvolupament d’una interrupció en la sedimentació relacionada amb un
procés d’ emersió de la plataforma carbonatada. Això va resultar en la formació d’un
carst que va ser fossilitzat, i posteriorment reblert per argiles, sorres i materials
procedents de la denudació dels propis carbonats marins.[27].
La localitat de Castellet i La Gornal, situada a l’extrem sud de l’àrea d’estudi, és una de
les localitats amb un millor registre emergit de dipòsits escullosos del Languià (Miocè)
de la Mediterrània NO i per aquest motiu té un valor científic patrimonial d’àmbit
internacional. [27].
La Figura 4.3 mostra els materials de reompliment de la fossa (Neògens) parcialment
coberts pels materials quaternaris recents.

Figura 4.3. Cartografia geològica. [28].

LITOLOGIES
Es descriuen, de més modern a més antic, els diferents tipus de litologies que afloren a
la zona d’estudi i entorns, i que pel seu color, textura, etc., ens condicionen la visió que
tenim del paisatge.

Quaternaris: Son sòls de naturalesa al·luvial i col·luvial, i intercalen nivells de graves
(en alguns casos cimentades), amb argiles i sorres. En molts llocs es presenta un nivell
de potència variable (cm – 1m) d’un material carbonatat d’origen climàtic (calcreta),
que sovint, i de manera solidària, cobreix la majoria dels altres materials presents a la
zona. Constitueix per sí mateix, un element litològic important al paisatge. Els marges
de cultius constituïts per pedra seca (que constitueixen una tipologia característica del
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paisatge) estan realitzats amb aquest tipus de material. Les Fotografies 4.1 i 4.2 mostren
la calcreta, en un camp, i constituint un marge de pedra seca.

Fotografia 4.1. Bloc de calcreta, que ha estat
apartat del camp.

Fotografia 4.2. Marge de pedra seca constituït amb
blocs de calcreta.

Els materials quaternaris són fàcilment observables a les parcel·les dels cultius, sobretot
a l’hivern i a la primavera, que és quan els viticultors poden els ceps, i realitzen els
treballs d’arada. En aquestes estacions, els colors marrons i vermellosos del sòls
dominen el paisatge, tal i com es pot observar a les fotografies retocades de la Figura
4.15 i 4.18 que mostren els colors de vegetació en funció de l’estació.
Aquest procés també es produeix als cultius de cereals, a la tardor i a l’hivern.
La Fotografia 4.3 mostra un cultiu de vinya, en el qual s’observa el sòl quaternari. Al
costat, a la Taula 4.1 es mostra el color característic del sòl, i els percentatges mitjos de
Vermell (R), Verd (G) i Blau (B) que presenta, obtinguts a partir del programa
Colorístic i de la Fotografia 4.3.

R

G

B

214 182 119

Fotografia 4.3. Cultiu de vinyes en el sòl
quaternari.

Taula 4.1. Color mig del sòl quaternari de la zona
d’estudi, amb els percentatges de Vermell (R),
Verd (G) i Blau (B) que presenta.
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Els materials Neògens es distribueixen de la següent manera:
-

Argiles, amb nivells de sorres i limolites. Aquests materials, s’observen a la
zona d’estudi, a la riera Marmellar, aigües amunt de les vies dels trens, amb
presència de gresos i conglomerats. Presenta unes tonalitats ocre - vermelloses.

R

G

145 114
Fotografia 4.4. Tossal on s’observa un talús amb
argiles del Neogen. Adjacent a la riera Marmellar.

-

B
77

Taula 4.2. Color mig de la unitat neògena
d’argiles, amb els corresponents percentatges de
Vermell (R), Verd (G) i Blau (B).

- Margues: La vila de L’Arboç s’assenta sobre aquesta unitat. Aquests materials
també són observables a la riera Marmellar. El color que ofereix aquest tipus de
material és grisos-groguenc.

R

G

B

205 209 225

Fotografia 4.5. Talús pròxim a la Riera Marmellar,
al Nord de les vies de tren
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Taula 4.3. Color mig de la unitat neògena
corresponent a les Margues, amb els percentatges
de Vermell (R), Verd (G) i Blau (B) que presenta.
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- Calcàries i calcarenites: Afloren al SE de la zona d’estudi, al vessant del massís del
Foix, és la unitat sobre la qual s’assenta el poble i el castell de Castellet. El mateix
castell i l’entorn està construït amb aquest tipus de calcària bioclàstica. Aquest material
també és observable des de les principals carreteres que creuen la Depressió, en varies
pedreres que exploten aquesta roca. La visió que es té d’aquest tipus de material és
d’una tonalitat groc clar.

Fotografia 4.6. Vistes des del pont que creua el
Riu Foix al poble de Castellet. Talús de calcàries
bioclàstiques

Fotografia 4.7. Aspecte general dels carbonats de plataforma
escullosa aflorant a les trinxeres de les pedreres de La Gornal.
Font: [ 27]

R

G

B

198 183 128
Taula 4.4. Color mig de la unitat neògena
corresponent a les calcàries esculloses amb els
percentatges de Vermell (R), Verd (G) i Blau
(B) que presenta.

Els materials Mesozoics són principalment calcaris i dolomítics, i són visibles des de la
zona d’estudi, al vessant del Massís del Foix, i al Massís El Montmell – Marmellar, en
forma de roquissars. Darrera del poble de Castellet és observable una gran feixa
d’aquests materials de color grisós.

R

G

B

163 174 192
Fotografia 4.8. Vistes des de L’Arboç al Massís
del Foix. Darrera del castell de Castellet
s’observen els materials mesozoics de color gris,
calcaris i dolomítics. A les parts més altes del
massís també s’observen materials mesozoics.

Taula 4.5. Color mig de calcària
(mesozoica) amb els percentatges de
Vermell (R), Verd (G) i Blau (B) que
presenta.
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1.2.3 Tectònica
Tal i com ja s’ha definit, la zona d’estudi es situa a la Fossa del Penedès. La direcció
principal de la Fossa és NE-SO, tal i com s’observa a la Figura 4.4. Les falles que l’han
format, són segons [28] conseqüència dels moviments diferencials entre blocs del
substrat cristal·lí (granit), profund i rígid.
La cobertora mesozoica, principalment les sèries carboníferes, actuen com a un llit
deformable que suavitzen els accidents en els horitzons superiors, i en conseqüència, tal
i com mostra la Figura 4.5, s’observa un relleu poc abrupte

Figura 4.4. Principals relleus i estructures geològiques del
Penedès i Garraf.

Figura 4.5. Tall esquemàtic del
Penedès, realitzat a partir de [28].

Baix

Un sistema de fractures secundari, amb direcció perpendicular al principal, es manifesta
amb falles transformants, amb translacions horitzontals molt importants i d’una manera
molt més espaiada que l’anterior. Les grans falles transformats que es mostren a la
Figura 4.4, són dextrogires, sense component vertical apreciable, i s’atribueixen a la
translació del substrat de la conca profunda de l’Ebre, en direcció SE.
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1.2.4 Relleu i característiques visuals

Figura 4.6. Relleu zona estudi.

El relleu del municipi de L’Arboç està condicionat per la Depressió del Penedès. Es
caracteritza per tractar-se d’una gran planícia amb un pendent suau en direcció SO. La
major part de la zona d’estudi es situa en el fons de vall, a la plana, excepte el sector SE
que correspon al vessant del Massís del Foix. Com a fons escènic, des de la majoria de
punts de la zona d’estudi, s’observa com 2 massissos es retallen amb el cel: el massís
del Foix (cota màxima ±600m) i el massís del Montmell-Marmellar (cota màxima
±1000m), a 2 km al NO, i a 6 km al SE, respectivament des de la vila de L’Arboç. El
massís del Bonastre, a 10 km de la zona d’estudi, a l’oest, no és observable degut a
barreres visuals topogràfiques.
Els nuclis poblacionals, les bosquines intersticials i els camins rurals constitueixen uns
altres elements característics del paisatge de la Depressió que guien la mirada de
l’observador i organitzen els diversos plans d’observació.

PRINCIPALS RELLEUS VISIBLES DES DE LA ZONA D’ESTUDI:
Plana:
L’àrea d’estudi es caracteritza per tractar-se d’una plana amb nombroses explanacions
dedicades al cultiu, principalment de vinya, i en menor proporció d’olivera i de cereals.
Els cultius ens proporcionen vistes regulars i uniformes, tot i que també els diferents
tipus de cultius ens proporcionen contrasts, que permeten diferenciar les parcel·les les
unes de les altres. Aquesta sensació de regularitat i uniformitat és deguda a varis motius,
entre els quals hi destaquen:
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-

Els propis cultius. La vinya, conreu majoritari, es cultiva amb fileres de ceps
distribuïts regularment al llarg de la parcel·la. A més, les noves tècniques
d’aquest cultiu utilitzen una successió d’elements tubulars al llarg de les fileres
que emparren el raïm. L’olivera, que destaca al NO. de la zona d’estudi, també
es planta amb fileres. Els camps de cereals, a part d’estar cultivats uniformement
al llarg de la parcel·la, a la primavera, amb el color verd característic que
presenten, ens proporcionen una sensació de tranquil·litat. [29].

-

La forma de les parcel·les, que sol ser rectangular.

-

La xarxa de camins rurals existent a bona part dels marges.

-

I els propis marges, amb sèquies, vegetació arbustiva, i/o executats amb murs de
pedra seca.

Els contrasts entre parcel·les són deguts a diferent jocs de complementarietats com: buit
/ple (cultiu d’oliveres adjacent a un cultiu vinyes), natural / artificial (un camp de
cereals adjacent a un camp de vinya cultivada amb la tècnica de l’emparrat), obert
/tancat (el paisatge de la vinya és un paisatge obert, en contraposició al paisatge que
ofereixen els boscos de ribera), etc.
Aquesta nombrosa concentració de cultius és interrompuda, per una banda, per diversos
cursos fluvials amb traçat sinuós que recorren transversalment la plana. A la zona
d’estudi hi destaca la Riera Marmellar, afluent del riu Foix, i que travessa la zona de NO
a SE, i el torrent de Cal Cateri (afluent de la riera Marmellar). Aquests cursos, a part de
la vegetació de ribera que comporten, han deixat un rastre del seu passat en forma de
terrasses fluvials on avui dia i abunden els cultius. Aquestes morfologies es concentren
sobretot al sector E. i SE de la zona d’estudi, on és molt pròxima la unió d’aquesta riera
amb el riu Foix.
Per tots aquests motius [30] defineix el paisatge de la vinya del Penedès com a mosaic
agroforestal mediterrani.
El paper de l’home també ha contribuït de manera molt important en la modificació del
relleu de la plana ja sigui pel creixement dels nuclis poblacionals, proliferació
d’urbanitzacions, creixement de polígons industrials com el del Foix, i amb la nombrosa
construcció d’infraestructures lineals que travessen la Depressió (autopista AP-7,
nacional CN-340, línea de ferrocarrils de RENFE i la del T.A.V., carreteres secundàries,
etc.) i que provoquen la fragmentació del territori i en la majoria de casos generen
efectes de barrera visual.

Fotografia 4.9. Panoràmica tirada des del la vila de L’Arboç. La carretera que s’observa a la dreta és la
CN-340, i la de l’esquerra és el camí que condueix al cementiri.
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Fotografia 4.10. Vistes des de l’Escola Vinya
del Camp Joliu a les vies del T.A.V. Efecte
barrera.

Massís del Foix:
A l’est de la zona d’estudi hi destaca una part del vessant del Massís del Foix i la cua de
l’embassament del Foix.
El relleu del massís del Foix fins a L’Arboç és suau, només sobresurten petits turons
(tossals) de longitud més gran que l’amplada i amb pendents suaus, de naturalesa
calcària (neogen), que no són tan erosionables com les argiles i les sorres que s’estenen
cap a la plana. Destaca la seva vegetació (bosquines) i el fet que es mantinguin verges a
la transformació agrícola del voltant.

Fotografia 4.11. Vistes des de la vila de
L’Arboç al Massís del Foix. A mig vessant, el
castell de Castellet, que marca el límit (no
inclòs) de la zona d’estudi. Entre el castell i la
vila, s’observen tossals amb les pinedes,
envoltades per camps de cultius.
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Massís el Montmell – Marmellar:
L’altre massís observable des de la zona d’estudi és el Montmell-Marmellar. Presenta
una pendent més gran que el del Foix, però tot i això, la morfologia és molt suau,
característica de ventalls col·luvials. En la fotografia 4.12 es mostra una panoràmica de
la planícia amb el massís al fons, i en la fotografia 4.13 es mostra el mateix massís, però
de més a prop. En aquesta última s’observen de manera clara els ventalls col·luvials
interdigitats. També s’observa la línea del vessant al entrar en contacte amb la planícia.
Aquest vessant, és molt més àrid que el del Foix (al no estar a la obaga), i hi són
freqüents els incendis. S’observen molt bé les zones nues de vegetació, sobretot en dies
assolellats, fet que provoca una sensació de sequedat amb una textura aspre. Els conreus
no hi són aptes, com a conseqüència del poc sòl que hi existeix.

Fotografia 4.12. Vistes des de la via del tren al
Massís el Montmell – Marmellar. La torre que
queda en primer pla és la número 9 segons la Figura
5.2 de la present tesina.

Fotografia 4.13. Detall dels ventalls col·luvials
del massís El Montmell – Marmellar.

1.2.5 Clima
La climatologia juntament amb el substrat geològic i la hidrologia, condicionen la
vegetació de l’indret.
El clima del Baix Penedès és un clima típicament mediterrani, propi del litoral i
prelitoral català.
Les interpretacions de les dades meteoròlogiques han estat realitzades en funció de les
sèries registrades a l’estació meteorològica de L’Escola la Vinya del Camp Joliu
(http://www.campjoliu.org/meteo) durant els anys 2005, 2006 i 2007.
L’evolució de les temperatures mitjanes al llarg d’aquests anys, és:
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Figura 4.7. Registre de temperatures
mitjanes a L’Arboç, durant els anys
2005, 2006 i 2007.

En aquesta gràfica, al llarg dels tres anys analitzats, s’hi observen de manera clara les 4
estacions. A l’hivern, entre el novembre – febrer s’hi observen les temperatures més
baixes. Tot i això, la mitjana d’aquestes temperatures resulta ser suau ja que no
s’obtenen mitjanes inferiors als 5 ºC. Durant el període estiuenc, entre juny i finals
d’agost aproximadament, es registren les temperatures més elevades compreses entre 22
i 26ºC aproximadament. I durant la primavera i la tardor s’observen temperatures que
oscil·len entre els 15 i els 20ºC aproximadament. La temperatura mitja obtinguda al
llarg de l’any 2007, tot i seguir la mateixa tendència que els altres anys, presenta
temperatures més suaus durant l’hivern respecte la resta d’anys, i més baixes en el
període estiuenc.
La Figura 4.8 mostra les temperatures mínimes registrades mes a mes, durant aquests
tres anys, i la Figura 4.9, les temperatures màximes registrades durant els mateixos
anys.
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Figura 4.9. Registre de temperatures màximes a
L’Arboç, durant els anys 2005, 2006 i 2007.

Pel què es refereix a les temperatures mínimes, entre els mesos de novembre i de març,
es poden donar valors sota zero, que poden provocar l’aparició de glaç en diverses
superfícies (torres elèctriques, cablejat, balissat, cartells,etc.). El glaç, augmenta la
geometria de les formes, la lluminositat, la força de les línees, i la textura destaca en
termes de regularitat o gra, donant lloc a una organització espaial més focalitzada.
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En contra, entre els mesos de juny i finals d’agost, s’arriben a assolir temperatures molt
elevades, amb màxims entre 32 i 37ºC. Aquest fet pot provocar a l’espectador un efecte
de disminució de la nitidesa del paisatge.
La Figura 4.10 mostra el gràfic de precipitació acumulada al llarg del 2005, 2006 i
2007, a L’Arboç, i a la Figura 4.11, s’observa quins són els mesos que ha plogut més.
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Figura 4.10. Registre de precipitació acumulada a
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Figura 4.11. Registre de precipitacions màximes a
L’Arboç. Anys 20005, 2006 i 2007.

A partir d’aquestes dues gràfiques s’observa una tendència a disminuir de les
precipitacions al llarg dels anys. A part, s’observa que a l’any 2005 els mesos plujosos
es trobaven més repartits al llarg de l’any, en contra dels anys posteriors, 2006 i 2007,
on per exemple, les precipitacions aquest últim any 2007, es concentren
majoritàriament, en els mesos d’abril, agost i octubre.
Segons les dades registrades a l’estació meteorològica de l’Escola Vinya del Camp
Joliu, l’any 2007 va ploure un total de 67 dies.
Un altre paràmetre que condiciona de manera molt important el clima de la zona, són les
hores de sol que il·luminen la zona d’estudi. A part, existeix una estreta relació entre la
llum i la visió, doncs segons la forma amb què està il·luminat un paisatge es pot
modificar la percepció del mateix. Les condicions d’il·luminació d’una determinada
escena, a part de variar amb la situació atmosfèrica i meteorològica, pateixen
modificacions periòdiques estacionals i diàries.
La Figura 4.12 mostra els canvis d’il·luminació al llarg de l’any 2007-2008, mes a mes,
al municipi de L’Arboç. La línia vermella mostra l’hora de sortida del sol, i la línia
verda mostra l’hora de posta del sol. La diferència entre aquestes dues línies són les
hores de sol. Aquesta gràfica s’ha extret a partir del programa Suncycle 1.09.9, tenint en
compte que la Latitud en la què es troba L’Arboç, és 41º17’28’’.
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Figura 4.12. Hores de sortida i posta de sol a L’Arboç, 2007-2008.

S’observen els dos canvis d’horari al novembre i al març. El màxim d’hores
d’il·luminació es dóna a l’estiu i correspon a 15,30h d’hores de sol, i a l’hivern es
produeix el mínim d’hores de sol, 9,30h.
Pel què fa a les diferències d’il·luminació diàries aquestes depenen de la posició del sòl
respecte l’estructura, de la següent manera:
-

Llum frontal (darrera de l’observador i davant de l’objecte observat):
Redueix les ombres al mínim, el què produeix un estretament aparent de les
superfícies i pèrdua de la perspectiva, però permet apreciar bé els colors que
apareixen més clars i brillants.

-

Llum lateral (entre l’objecte i l’observador en posició lateral): afavoreix els
contrasts de llum i ombra, realçant les línees, la textura i la sensació de visió
en relleu.

-

Llum posterior (darrera de l’objecte): Deixa generalment la cara de l’objecte
en ombra, i en conseqüència la superfície perd contrast intern i la silueta
s’accentua.

Pel què respecte a l’energia solar incident a la zona d’estudi, aquesta s’ha determinat
mes a mes, segons les dades proporcionades per [31]. A partir d’aquests mapes, que
s’inclouen a l’annex 2 de la present tesina s’observa que el massís “El Montmell –
Marmellar” és dels 3 massissos que envolten la plana, el que més radiació solar rep, i el
que s’hi registren més incendis.
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Per altra banda, aquest paràmetre permet obtenir una mesura orientativa de les zones on
hi incideix una major radiació i que per tant seran susceptibles de reflectir major
radiació sobre les diferents superfícies. Aquesta reflexió, a part de dependre de l’energia
incident depèn de la textura que presenten les superfícies, així, les superfícies llises
produeixen més reflex que les superfícies irregulars. Aquest anàlisi de radiacions és
interessant per tal determinar zones on es puguin produir la menor quantitat de
reflexions sobre diferents superfícies, per tal de cridar el menys possible l’atenció de
l’espectador.
Per ordre de magnitud, els mesos que presenten una major incidència d’energia solar al
municipi de L’Arboç, i que poden comportar unes majors reflexions són, el Juny, Juliol
i el Maig. En aquests mesos per exemple, a les nombroses superfícies llises de les
diferents estructures que ha comportat el T.A.V. (pòrtics, ponts, etc.), s’hi produeixen el
major nombre de reflexions que criden l’atenció de l’espectador. En contra, els mesos
que han registrat una menor energia, són els mesos hivernals, des de l’octubre i fins al
febrer.
Un altre fenomen que comporta efectes en la visibilitat és la boira o calitja boirosa.
Aquest fenomen redueix la intensitat dels colors, i fa que predominin les tonalitats
fosques i que les superfícies perdin brillantor; Aquestes alteracions en els colors
difuminen les línees i redueixen el contrast intern de la textura. A més, els núvols poden
amagar part de l’escena, donant lloc a diferents composicions espaials (paisatge) en el
temps, al canviar el significat i dominància dels components.

1.2.6 Hidrologia
HIDROLOGIA SUPERFICIAL:
Els diversos cursos fluvials amb traçat sinuós que recorren transversalment la plana
interrompen els cultius i la xarxa de camins rurals, però alhora, el joc de desguassos que
aquests cultius presenten (rases, recs,etc.), s’integren subtilment als mateixos cursos, i
conformen la xarxa de drenatge del territori, actuant de corredors ecològics i refugis de
la biodiversitat, entre la serralada Prelitoral i Litoral.
A la Figura 4.13 s’hi observa, que el terme municipal, pertany hidrogràficament a dues
conques: la Conca del Foix, i la Conca de les Rieres de Calafell – Torredembarra. Tot i
això, els cursos fluvials de la zona d’estudi: la Riera Marmellar, el Torrent de Cal
Cateri, i la cua de l’embassament del Riu Foix, pertanyen tots ells, a la Conca del Foix.
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Figura 4.13. Conques hidrogràfiques superficials. [31].

La Riera Marmellar, travessa la zona d’estudi en direcció NO-SE, i transcorre adjacent
al polígon industrial “El Foix”, pel cantó oest. El torrent de Cal Cateri, paral·lel a la
Riera de Marmellar, és un afluent d’aquesta riera, però discorre per la part est del
polígon. La confluència d’aquests dos cursos fluvials es dóna a la part sud del polígon.
És a dir, que el polígon està envoltat per cursos fluvials excepte la part nord que es troba
limitada per la CN-340, i per les vies del tren. En conseqüència aquests dos cursos
fluvials han estat afectats per la construcció d’aquestes tres obres lineals, i és té previst
que s’afectin també en qualsevol de les alternatives plantejades per la variant de la CN340 al seu pas per L’Arboç. Aquests cursos també van ser afectats durant els treballs
d’execució de l’autopista AP-7 (al NO de la zona d’estudi).

Fotografia 4.14. Al fons, pont de la línea C-4
de Rodalies Renfe, i en primer pla, el pont
executat recentment per la línea del T.A.V., al
seu pas per la Riera Marmellar.

L’altre curs fluvial que apareix en la zona d’estudi és la cua de l’embassament del Foix.
La cua, que es troba en el vessant NO del massís del Foix, queda limitada per vinyes i
altres conreus de secà, en canvi la resta de l’entorn del pantà disposa d’una riquesa en
patrimoni natural (tant de vegetació, de fauna i de geologia), i de patrimoni històric
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(castell de Castellet i l’església romànica de Sant Pere), que el converteix en una àrea
freqüentment visitada per turistes.

Fotografia 4.15. Esquerra: Vistes de la cua de
l’embassament del Foix, amb el poble de
Castellet al fons. Límit de la zona d’estudi.

El tram del riu Foix que passa adjacent al municipi de l’Arboç es troba al curs mitja del
riu; així doncs, no hi ha pendents forts, la velocitat de circulació de l’aigua és suau i es
poden formar basses.
Segons dades facilitades per [32] dels cabals del Riu Foix a la zona d’estudi i aigües
amunt, s’han estimat els registres mitjos de cabals per la Riera Marmellar i el Torrent de
Cal Cateri. La Taula 4.6 indica els cabals obtinguts dels cursos fluvials presents a la
zona d’estudi.
CURS
FLUVIAL
Riu Foix –
L’Embassament
de Foix
Riera
Marmellar –
E.A. A0008
(Castellet) *
Torrent de Cal
Cateri – Riera
Marmellar *

CABAL (m3/s)
Juliol Agost

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

0,085

0,085

0,085

0,085

0,085

0,077

0,062

0,062

0,062

0,085

0,085

0,085

0,030

0,030

0,030

0,030

0,025

0,025

0,020

0,020

0,020

0,025

0,025

0,030

0,008

0,008

0,008

0,008

0,005

0,005

0,003

0,003

0,003

0,005

0,005

0,008

Taula 4.6. Cabals (m3/s) dels cursos fluvials que travessen la zona d’estudi. *Dades estimades a
partir de [32].

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA
Pel què fa a l’estudi de la hidrologia subterrània aquesta només és important pel què fa a
un anàlisi d’impacte visual, si en la zona a estudiar s’haguessin realitzat obertures de
grans desmunts que haguessin pogut interceptar nivells d’aqüífers. Al no ser així, no
serà objecte d’estudi en la present tesina.
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1.2.7 Vegetació
La zona d’estudi compren diverses comunitats vegetals que es presenten d’una manera
fragmentada i en diferents estadis de desenvolupament. Aquests són resultat de la
interacció d’una sèrie de factors climàtics, edàfics i històrics. Per l’origen del nom del
municipi, Arboç, es creu que antigament, els entorns de la vila eren plens de bosquines
on hi abundava aquesta planta. La vegetació està molt afectada per diverses activitats
antròpiques.
La Figura 3.2 del Capítol 3 de la present tesina, mostra el mapa de cobertes del sòl,
extret de [23] on s’observa de manera general la distribució de la vegetació a la vall. En
general s’observa que els conreus dominen la vall, i els boscos es localitzen als
massissos que emmarquen la vall, és a dir, al “Parc del Foix”, al “Massís del Bonastre” i
al “Montmell-Marmellar”, i també es situen irregularment als marges dels rius, amb la
vegetació típica de ribera.
L’Annex 3 mostra un recull d’imatges fotogràfiques dels diferents tipus de vegetació
que es pot trobar a la zona d’estudi

CONREUS
Els conreus, principalment de secà, dominen la plana de la zona d’estudi, i les zones
més planeres del vessant del massís del Foix, arribant a limitar la cua de l’embassament.
El conreu majoritari és la vinya (Denominació d’Origen del Penedès).
Les fotografies següents mostren la mateixa vista, però en èpoques diferents.En la
Fotografia 4.16 realitzada a l’estiu del 2007, hi predomina el color verd de la vinya, i el
sòl quaternari només s’observa en els camins rurals. En canvi, la Fotografia 4.17 ha
estat realitzada al gener del 2008. En aquesta època, les vinyes estan podades i
predomina el color marró del sòl. En aquesta vista del nucli d’El Papiol, efectuada des
del pont que creua les vies del tren i que permet l’accés a aquest nucli i als camps, la
torre 8 (Figura 5.2 del Capítol 5) s’interposa a la visual.

Fotografia 4.16. Conreus de vinya, amb el nucli El
Papiol al fons. Realitzada l’estiu del 2007.

Fotografia 4.17. Conreus de vinya, amb el nucli
El Papiol al fons. Realitzada el Gener del 2008.
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També n’és característica l’olivera i els sembrats, tot i que avui dia, aquests últims estan
en regressió. Per últim, en molt poca proporció s’hi cultiven ametllers.
Les plantacions de vinyes i d’oliveres criden l’atenció a l’espectador per la forma en què
estan cultivades, amb files distribuïdes regularment per tota la parcel·la. A més les
noves tendències en el cultiu majoritari de la zona, la vinya, han incorporat en el
paisatge una successió d’elements tubulars que emparren el raïm que encara guien més
la mirada de l’espectador, per la seva regularitat.
Les Figures 4.15, 4.16, 4.17 i 4.18 mostren un mapa digitalitzat de vegetació, on en
funció de cada estació es mostren els diferents colors que presenten els cultius.
Des de finals de primavera i fins a principis de tardor, domina en el paisatge la verdor
de les fulles de la vinya, amb una textura suau, i amb una mida de gra gran. A la tardor,
les fulles seques d’aquest cultiu proporcionen al paisatge unes tonalitats de color morat.
Per últim, a l’hivern i a la primavera, estacions en les quals els ceps estan podats i la
terra arada, la sensació que s’extreu al mirar les parcel·les, ja sigui pel color marró o per
la textura aspre, del sòl i dels ceps, és de rugositat. La vinya, alhora fa que hi hagi
comunitats vegetals arvenses lligades a aquest tipus de cultius.

Fotografia 4.18. Vegetació que creix als camps
conreats. A l’esquerra, la masia El Papiol.
S’observen des del centre de la fotografia a la
dreta, les torres 7, 6 i 5 (situació a la Figura 5.2).

Els cultius d’oliveres, durant tot l’any, proporcionen una sensació de sequedat o aridesa,
ja sigui per relacionar aquests arbres amb un entorn àrid, sense vegetació que
l’acompanyi, o pel tronc, generalment gran i aspre, o fins i tot pel color verd pàl·lid de
les seves fulles.
En canvi, els camps cultivats de cereals, presenten una variació de color diferent
depenent de l’època de l’any en la què es troben, així, entre finals d’hivern i tota la
primavera, amb el creixement dels brots s’observa una gran extensió d’un color verd
molt viu, i que tal i com s’ha esmentat a l’apartat 4.2.4 de la present tesina,
proporcionen una sensació agradable, de tranquil·litat, deguda entre altres motius, a la
uniformitat, a la textura suau de gra petit, i al color, sensacions que no s’aconsegueixen
amb cap altre conreu. A l’estiu, els cereals s’assequen proporcionant unes vistes amb
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tonalitats groguenques- daurades i a la tardor i a l’hivern aquests camps deixen a la vista
el sòl quaternari.
BOSQUINES O BROLLES:
Les brolles són comunitats dominades per arbusts baixos i subarbusts, a vegades molt
menuts. Són presents i de manera abundant a tota la zona d’estudi, principalment a:
-

marges dels cultius,

-

parcel·les no cultivades,

-

tossals acompanyant els pins,

-

amb la vegetació de ribera,

-

en les zones molt abruptes o amb menys recobriment de sòl, del vessant del
massís del Foix, acompanyades generalment de pi blanc, i de comunitats de
màquia litoral.

Les espècies de brolla més característiques de la zona d’estudi són: el llentiscle, el
romaní, el bruc d’hivern, l’esteperola, la farigola, el garric, lianes punxents i arbusts
espinosos,entre d’altres.
A la Figura 3.2 (Capítol 3 de la present tesina), la major part dels boscos densos, dels
boscos clars i els matollars representats, estan formats per la comunitat de brolla.

MÀQUIA LITORAL
La màquia litoral és una comunitat arbustiva esclerofil·la alta, de 3 o 4 m, densa,
ombrívola. Una part dels matollars de la zona litoral de la Figura 3.2 (Capítol 3 de la
present tesina), són comunitats de màquia, i sol anar acompanyada de pi blanc amb
bosquines i brolles.
Entre les espècies característiques de màquia que s’hi poden trobar, destaquen: el garric,
el llentiscle i el bruc d’hivern, entre d’altres.
A la zona d’estudi, aquest tipus de comunitat, es troba principalment a les zones més
abruptes del vessant NO. del massís del Foix, on existeix poc recobriment de sòl o terra
vegetal. La màquia també acompanya la vegetació de ribera.
El margalló, que és una espècie autòctona protegida, està en plena recessió a la
comarca. Aquest espècie, a la zona d’estudi, només ha estat observada de manera molt
puntual al vessant del Massís del Foix.
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BOSCOS
•

Pi blanc

És la vegetació característica dels tossals, juntament amb les bosquines i brolles. També
són característics en les zones més abruptes del massís del Foix, a on hi ha poc
recobriment de sòl vegetal, barrejats amb la màquia litoral i les bosquines. També
s’observen de manera puntual acompanyant bosquines en zones de la planícia. Tot i
això, on es troba de manera abundant aquesta espècie és a l’entorn de l’embassament
del Foix.
•

Alzinar

L’alzinar és un bosc dens, perenne, amb una gran varietat d’arbusts i lianes llenyoses de
fulla petita i dura. Aquesta espècie ha estat quasi del tot substituïda pel pi blanc. En
podem trobar algun exemplar puntual a la planícia, i al massís del Foix. Només una part
molt reduïda de les cobertes de bosc dens, de la Figura 3.2 (Capítol 3 de la present
tesina), en el massís El Montmell – Marmellar es poden considerar alzinar, i es troben
en zones molt ombrívoles i totalment barrejades amb els pins. Les espècies més
característiques que s’han observat acompanyant les alzines són: el garric, el llentiscle,
l’arboç, i l’arítjol, entre altres.
•

Boscos de ribera

Els trobem a l’entorn de la Riera Marmellar, al Torrent de Cal Cateri, i a la cua de
l’embassament del Foix.
Tot i l’elevat grau de degradació que presenta aquest tipus de vegetació a la zona,
encara hi ha zones amb freixes, oms i pollancres en alguns punts. La vegetació més
abundant són els canyissars, les bosquines i brolles.

PRATS
Els prats són formacions vegetals on dominen plantes herbàcies. Degut a que poden
tenir dimensions molt reduïdes, a la zona d’estudi els podem trobar estesos per tot el
territori, des dels propis prats ja representats a la Figura 3.2 (Capítol 3 de la present
tesina) fins a les mateixes zones de matollars, a les zones cremades, a les zones
urbanitzades i acabant en els cultius.
A la zona d’estudi hi podem trobar prats d’extensions reduïdes integrats per herbes
menudes (pradells), prats dominats per plantes gramínies perennes (gramentes), prats
constituïts per herbes altes i fulles grosses (herbassars), i prats que creixen en terrenys
cultivats (comunitats de males herbes dels cultius).
A part de les comunitats de males herbes dels cultius i els herbassars de vores de camins
i camps abandonats, el prat més estès en la zona, sobre sòls calcaris poc profunds i secs,
és el llistonar típic, dominat pel llistó (Brachypodium retusum) i una llarga llista de
petites plantes.
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Altres:
A més de la vegetació natural, a l’àmbit urbanitzat hi ha tot el què comprèn
l’enjardinament públic.
A part, a zones dels polígons industrials, hi ha descampats on predomina la vegetació
ruderal.

SIMULACIÓ CROMÀTICA DE RÈGIM ESTACIONARI
A partir de l’ortofotomapa de la zona d’estudi, s’ha realitzat en funció de cada estació,
una simulació cromàtica, dels diferents colors que presenta la vegetació. La
digitalització de les parcel·les (Figures 4.15, 4.16, 4.17 i 4.18) ha estat realitzada amb el
programa Adobe Photoshop 7.0.
La Figura 4.14 mostra un zoom de l’ortofotomapa, on es distingeix cada parcel·la i el
cultiu corresponent.

Figura 4.14. Ortofotomapa ampliat
on es distingeixen els tres tipus de
cultius principals: la vinya, l’olivera
i els cereals.

Aquest ortofotomapa correspon a principis d’estiu, en el qual s’hi aprecien els cultius de
la vinya per les fileres dels ceps quan comencen a florir, els cultius de cereals ja secs i
de color daurat, i les copes de les oliveres. En els marges de les parcel·les, i en els
cultius d’oliveres s’hi observa el sòl vermellós, a diferència de la resta, on la vegetació
cobreix parcial o totalment el sòl.
A continuació, es mostren els colors dels cultius a la primavera, estiu, tardor i hivern, i
que condicionen el paisatge.
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Figura 4.15. Mapa de vegetació digitalitzat amb
els colors representatius de la primavera.

Figura 4.16. Mapa de vegetació digitalitzat amb
els colors representatius de l’estiu.

Figura 4.17. Mapa de vegetació digitalitzat amb
els colors representatius de la tardor.

Figura 4.18. Mapa de vegetació digitalitzat amb
els colors representatius de l’hivern.
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1.2.8

Entorn socioeconòmic

DEMOGRAFIA
El nombre d’habitants de L’Arboç, a data del 24 de novembre del 2.007, segons
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) és de 5.437 habitants. La Figura 4.19,
mostra la tendència que està experimentant L’Arboç d’augment dels habitants, com a
conseqüència de la pressió urbana metropolitana que experimenta la comarca. S’observa
que entre els anys 2006 i 2007 es produeix un increment màxim d’habitants,
representant un 13% de la taxa de creixement.
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Figura 4.19. Població al municipi
de L’Arboç des de l’any 1990 fins
al 2007. Dades extretes de [33].

Segons dades estadístiques realitzades per [34] s’espera que a l’any 2.020 la població
sigui de 8.916 habitants i el nombre d’habitatges de 3.300 aproximadament.

ECONOMIA
Els principals motors de l’economia arbocenca són:
•

Cristalería Española S.A.,

•

Empreses del Polígon Industrial del Foix,

•

Conreus de secà,

•

Comerços i serveis de la vila.

Està prevista la construcció del Polígon Industrial de Can Vies, adjacent a la cristalleria
Gobain, i la construcció d’un Centre Integral de Mercaderies (en endavant, CIM), que
formarà part de la nova línea de ferrocarrils “Eix Transversal Ferroviari” (E.T.F.), i que
enllaçarà Lleida amb les comarques de Girona. És per tant, un tipus d’infraestructura
associada a una obra lineal, i la que per les seves grans dimensions, comportarà una
major ocupació del sòl en els municipis de la zona d’estudi, ocupant 185,74 Ha on
actualment s’hi cultiven vinya, oliveres i cereals. La Figura 4.20, mostra la superfície
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que ocuparà el nou CIM, a la zona d’estudi. La “fotografia” de base, a partir de la qual
s’ha representat la ocupació de sòl que causarà el CIM correspon a la Figura 4.16 del
present capítol.

Figura 4.20. Ortofotomapa de la zona d’estudi
amb la futura ubicació del Centre Integral de
Mercaderies (CIM). L’ortofotomapa ha estat
digitalitzat representant els colors típics de l’estiu
segons els diferents tipus de conreus.

Aquesta central de mercaderies necessitarà, a part, una xarxa d’accessos viaris de gran
capacitat i una xarxa capil·lar de distribució en el territori.

1.2.9 Mobilitat i comunicacions
La mobilitat de les persones, ja sigui per carretera, ferrocarril, a peu, en bicicleta, etc.,
permet en aquestes observar diferents vistes d’un paisatge, segons s’hi desplaça per ell.
Els dos nuclis principals que generen actualment més mobilitat a L’Arboç són: la pròpia
vila i el polígon industrial del Foix. El polígon industrial de Can Vies, quan estigui
construït, i el CIM es sumaran a aquests dos incrementant la mobilitat.
[34] ha fet una previsió de mobilitat generada a l’any 2020, on s’indica que el Polígon
del Foix generarà 11.425 viatges, i el de Can Vies 20.927.
A continuació s’indiquen les principals vies de comunicació que creuen la zona
d’estudi i l’índex d’Intensitat Mitja Diària de vehicles (IMD) que presenten:
L’autopista AP-7 (Barcelona – València). L’IMD actual segons [35], és de
57.782.
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La Carretera Nacional 340, CN-340, amb un IMD a la zona d’estudi segons [36]
de 23.397 vehicles/dia
La línia 4 de rodalies de RENFE (de Barcelona a Sant Vicenç de Calders), C-4.
La línea ofereix en dies feiners 43 serveis. No es disposa de dades referents als diferents
tipus de trens que circulen per aquesta via, i per tant no es pot fer una estimació correcta
del total d’observadors.
La línea del Tren d’Alta velocitat adjacent a la línia 4 de rodalies de RENFE.
Aquesta línia inclou els 34 trens (17 per sentit) que cada dia enllacen Madrid i
Barcelona, i que comporten un total de 13.498 viatgers al dia, i els 12 trens regionals
d’alta velocitat (6 per sentit) que enllacen Lleida i Barcelona, i que representen un total
de 2.844 passatgers diaris, segons [37 ]. En resum, per aquesta línia i circulen una mitja
de 16.342 viatgers, que tot i la l’elevada velocitat en la què viatgen (aprox. 250 km/h)
poden observar el paisatge.
Altres carreteres secundàries que formen part de la xarxa viària són:
-

Comarcal BV-2115. Aquesta carretera uneix L’Arboç amb Vilanova del
Penedès, passant pel Parc del Foix. Es tracta d’un recorregut paisatgístic
intercomarcal. Segons [36], aquesta carretera, l’any 2003 presentava un
índex IMD de 1.737 vehicles /dia, i que té una capacitat de 2.600 vehicles
/dia.

-

TP-2124, uneix L’Arboç i Banyeres del Penedès. Segons [38] per les vies del
Baix Penedès que comprenen un índex IMD entre 1000 i 5000 veh/dia,
s’adopta una mitjana de IMD de 3.063 vehicles/dia.

I per últim, les vies rurals:
Les característiques pròpies de l’explotació vitivinícola de la comarca, així com la
tradició de masies, o assentaments dispersos, dóna una gran importància als camins
rurals. Dintre d’aquest tipus, es considera únicament un primer nivell de camins que, a
més de donar accés a assentaments, gaudeixen de continuïtat i fan d’enllaç entre vies de
categoria superior.

1.2.10 Dimensió històrica del paisatge
El paisatge de la Depressió del Penedès és el resultat d’una successió de paisatges que
conté rastres del passat, i que alhora mostra indicis del futur.
L’Arboç ja va destacar en l’època romana amb el pas de la via augusta pel bell mig de la
vila.
Pels vols de l’any 1680, el cultiu de la vinya va començar a canviar la fisonomia del
paisatge tradicional, substituint el blat per la vinya, fent créixer els pobles, i amb
l’aparició de grans masos i camins rurals que feien d’enllaç entre les vinyes i les masies.
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Des de fa pocs anys, s’observa una forta regressió d’aquest cultiu degut principalment a
la ineficaç protecció d’aquests cultius en els plans d’ordenació municipal, i a l’expansió
de les infraestructures viàries.
El paisatge de la vinya, tot i presentar una imatge d’aparent estabilitat, és un paisatge
canviant, sotmès als processos del treball estacional (relacionat amb el cicle vegetatiu de
la vinya) i depenent dels canvis econòmics i tecnològics globals de la societat.
Tota l’àrea del Penedès aplega un conjunt d’elements amb un extens repertori
cronològic (construccions de pedra seca com els marges i les cabanyes dels viticultors,
esglésies, monestirs, castells, elements d’arqueologia industrial, etc.).

Fotografia 4.19. Cabanya constituïda
pedra seca enmig d’un camp de vinyes.

amb

Fotografia 4.20. Marge entre cultius, fet amb
pedra seca.

Potser l’element més destacat el constitueixen el conjunt de restes de fortaleses
vinculades a la història de la comarca com a terra de Marca durant l’Edat Mitjana. El
castell de Castellet és un exemple d’aquest tipus de construccions.
La singularitat de la vila de L’Arboç està remarcada pel seu estil arquitectònic, hi
destaquen edificis romànics, gòtics, indians, i d’estil modernista propis de l’època de
més esplendor econòmic de la comarca. Fins i tot disposa de rutes modernistes dins del
propi municipi. Destaca també, per la seva singularitat, un edifici que engloba dins la
mateixa parcel·la, les reproduccions de la Giralda de Sevilla, el Pati dels lleons i el Saló
d’Ambaixadors de l’Alhambra de Granada, d’estil neoàrab, edificada a principis del s.
XX.

Fotografia 4.21. La Giralda de L’Arboç.

Fotografia 4.22. Vistes del poble de L’Arboç. La
Giralda destaca en les vistes efectuades al poble,
convertint-se en una singularitat típica del paisatge.
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1.2.11 Dinàmiques immediates
Els principals factors que modifiquen el paisatge, han estat determinats segons [30], i en
destaquen els següents:
-

Creixement de nuclis urbans preexistents en forma d’eixamples, (per
exemple el sector oest del municipi de L’Arboç), poc coherents amb els
teixits urbans compactes.

-

Proliferació d’urbanitzacions amb construccions de cases en fileres i cases
aïllades.

-

Ocupació d’espais de valor ambiental i territorial per polígons industrials i
logístics, i pels corresponents accessos a aquestes. Tal i com s’ha esmentat,
hi ha prevista la construcció del CIM i el polígon de Can Vies.

-

Expansió de les grans infraestructures viàries (TAV, variants, viaductes,
rotondes, enllaços,etc.), amb la conseqüent pèrdua de sòl fèrtil i agrícola,
originada per l’execució de desmunts, terraplens, associats a les grans
explanacions.

-

Les repercussions d’aquesta pèrdua i destrucció de sòl i d’altres activitats, no
es produeixen tan sòls en l’agricultura, sinó que el fenomen duu implícit la
pèrdua d’infiltració de les aigües, reduint així els recursos hídrics del subsòl,
augmentant l’escorrentiu i el risc d’avingudes.

-

La construcció d’obres lineals fa aparèixer zones on s’hi aboca de manera
massiva i il·legal materials de rebuig de la traça, o residus sòlids i químics. A
la zona d’estudi s’han detectat 2 zones amb materials abocats. Segons la
plataforma “Cop al TAV”, centenars de m3 de terres sobrants de la
construcció de la boca del túnel del massís del Bonastre, es van abocar de
forma massiva en una obaga de Roca Aguilera, on feia uns anys s’hi havia
plantat alzines (de gran valor ecològic al Baix Penedès)

Fotografia 4.23. Turons de material abocat,
procedent de l’excavació de la traça. Situació
fotografia: Darrera de les vies del tren hi ha el nucli
de Les Casetes de Puigmoltó.

-

Fotografia 4.24. Tubs sobrants del tren abocats en
una situació pròxima a les vies del tren. Situació
fotografia: Al cantó del pont que creua les vies per
accedir a El Papiol, des de la vila de L’Arboç.

Desaparició d’elements construïts de valor patrimonial: masos, barraques de
vinya i murs de parcel·les fets amb pedra seca, forns, etc.
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-

Aparició de cartells publicitaris i altres elements banals, com per exemple el
que es mostra a la Fotografia 4.25, situat just abans d’entrar a la zona
d’estudi, pel Nord Est, entre la CN-340 i les vies del tren.

Fotografia 4.25. Cartell
publicitari de L’ADIF anunciant
el T.A.V.

-

Simplificació i degradació de la xarxa de camins rurals (camins interurbans,
camins de vinya, etc.).

-

Desplaçament espacial de les vinyes perimetrals dels nuclis de població vers
altres localitzacions, preferentment a les faldes o a l’interior de les
muntanyes.

-

Substitució del conreu dels ceps en vas pel conreu en emparrat, amb els
conseqüents canvis que comporta (aparició de tutors metàl·lics o de fusta
com un element característic del paisatge contemporani de la vinya).

Fotografia 4.26. Tècnica del conreu de les vinyes mitjançant l’emparrat

-

Concentració parcel·laria i augment de la mida mitjana de les parcel·les,
degut principalment a una major globalització del mercat del vi i del cava.

-

Modificació del relleu original mitjançant grans explanacions de terra.

-

Aparició de noves infraestructures agràries vinculades als processos
productius (tines de fermentació d’acer inoxidable, dipòsits, coberts, etc.).
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1.3 ÀREES PROTEGIDES D’INTERÈS NATURAL
A l’àrea d’estudi distingim:
•

Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN)

•

Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 (xarxa europea d’espais naturals). La
major part dels PEIN estan inclosos dins d’aquesta Xarxa Natura.

Aquests 2 espais es caracteritzen per contenir:
-

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

-

Zones rellevants per a les espècies d’interès comunitari.

-

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS).

Figura 4.21. Espais inclosos al PEIN propers a la zona d’estudi [31].
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Figura 4.22. Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 propers a la zona d’estudi [39].

1.4 DELIMITACIÓ D’UNITATS DEL PAISATGE
L’anàlisi de les variables paisatgístiques, juntament amb la delimitació de les àrees
d’interès natural, ha permès delimitar 4 unitats del paisatge diferents, que constitueixen
o són punts de les vistes, a la zona d’estudi. Per homogeneïtzar els noms amb els
establerts per [30] a l’Alt Penedès, es defineixen les següents unitats:
Dins l’àmbit de la Serralada Prelitoral:
•

Montmell

•

Bonastre

Dins la Depressió Prelitoral:
•

Plana central sud

I formant part de la serralada litoral:
•
Figura 4.23. Unitats del paisatge visibles des de la
zona d’estudi.
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1.5 VALORS DEL PAISATGE
El procés de caracterització del paisatge inclou la identificació dels valors del paisatge,
que són els valors que adquireix la gent del seu propi paisatge, i per tant són els més
identificatius.
En base als valors considerats per [30] a l’Alt Penedès, aquests han estat modificats i
adaptats per a la zona d’estudi. Es consideren els següents:
El valor productiu que representa, al convertir un element del paisatge com és la vinya,
en un recurs. El Penedès té la capacitat per elaborar grans volums de vi, però aquest
valor no s’associa necessàriament a una major qualitat dels seus vins, ja que els vins de
qualitat es solen produir en capacitats de producció per hectàrea amb valors mitjans o
baixos.
El valor simbòlic i identitari que representa el paisatge vitivinícola, com a reacció
social davant l’amenaça creixent de banalització del paisatge. Un paisatge de qualitat
proporciona a la població un arrelament al lloc, n’augmenta la qualitat i la cohesió
social. A més, cada cop resulta més incompatible una producció vitivinícola de qualitat i
de prestigi, en el marc d’un paisatge deteriorat.
El valor històric el proporcionen les empremtes que l’esser humà ha deixat en el
paisatge al llarg de la història, com el Castell de Castellet, l’església de Sant Pere, la del
Papiol, les masies, el cultiu de la vinya, els camins rurals, les cabanyes i marges de
pedra seca, etc.
El valor ecològic el determina per una banda, els espais naturals que limiten la planícia
i per l’altre, la pròpia planícia, amb la coexistència de conreus i espais no productius
(marges, bosquines, ...) que permeten el manteniment d’una certa biodiversitat i que
s’integren en els corredors naturals (rieres, torrents, etc.) permetent el flux ecològic
entre les dues serralades que limiten la vall.
El valor d’ús social. El paisatge que proporciona l’àrea del Penedès, amb la vinya com
a element dominant, s’associa a un caràcter d’espai obert. En aquest sentit, el Penedès
pot ser contemplat com un espai de descongestió urbana, com una gran illa verda en un
context predominantment urbà, amb les importants funcions socials i mediambientals
que desenvolupen aquests tipus d’espais.
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Capítol 5.

ANÀLISI IMPACTE VISUAL

5.1 INTRODUCCIÓ
La Figura 5.1 mostra l’ ortofotomapa actual de la zona d’estudi amb les principals obres
lineals que la creuen. La línia del T.A.V, i la línia elèctrica de 220 kV que creua la zona
d’estudi amb direcció NE-SO són les obres lineals en les quals es realitzarà l’anàlisi
d’impacte visual. També s’analitza el potencial impacte visual que generarà la futura
construcció de la variant CN-340 al seu pas per la zona d’estudi.

Figura 5.1. Ortofotomapa de la zona d’estudi amb les principals obres lineals que la creuen
digitalitzades, i amb la ubicació de la futura variant de la CN-340.

66

Capítol 5. Anàlisi d’Impacte Visual.

5.2 ANÀLISI IMPACTE VISUAL LÍNIA ELÈCTRICA DE 220 KV.
5.2.1 Introducció
S’han realitzat tots els càlculs per les 15 torres de suport, seguint la metodologia
descrita en el capítol 3 de la present tesina (Figura 5.2). Un cop s’ha realitzat l’anàlisi de
l’impacte que provoca cada torre en particular, s’ha analitzat el que provoca el conjunt
de les torres.

Figura 5.2. Situació geogràfica de les torres de suport analitzades.

Donat l’elevat nombre de resultats que s’han obtingut, s’ha decidit mostrar gràficament
i numèricament els resultats complerts només d’una de les torres, concretament la torre
nº 5.
S’ha fet un complert anàlisi comparatiu dels resultats obtinguts per les 15 torres,
homogeneïtzant els resultats de tal manera que puguin ser comparables entre sí. S’ha
obtingut un únic valor d’índex d’impacte per cadascuna de les estructures.
La Taula 5.1 mostra un resum on s’indica per cada torre, el número de punts (de la
malla) de la zona d’estudi que veuen l’estructura, l’àrea des de la qual es veu
l’estructura i el percentatge que ocupa aquesta en relació a l’àrea total d’estudi.
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Àrea total zona d’estudi = 16,40 km2
Número de torre

Número de punts
amb visibilitat

Àrea amb
visibilitat (km2)

Torre-1
Torre-2
Torre-3
Torre-4
Torre-5
Torre-6
Torre-7
Torre-8
Torre-9
Torre-10
Torre-11
Torre-12
Torre-13
Torre-14
Torre-15

11.015
7.725
8.209
8.157
8.660
9.148
9.584
10.297
9.996
9.560
9.232
8.590
7.278
6.937
6.254

9,92
6,95
7,38
7,34
7,79
8,23
8,62
9,26
8,99
8,60
8,30
7,73
6,55
6,24
5,62

% d’àrea amb
visibilitat respecte
l’àrea total
60,4
42,3
45,0
44,7
47,5
50,2
52,6
56,5
54,8
52,4
50,65
47,1
40,0
38
34,3

Taula 5.1. Resum de les conques visuals de cada torre de suport.

S’observa que la Torre -1 és la torre més visible de totes, essent visible (almenys un
punt) des del 60% de la zona d’estudi. Aquest fet és degut a la seva posició, ja que es
situa a la part alta d’un tossal que sobresurt en la planícia. Veure Fotografies 5.1 i 5.2.

Fotografia 5.1. Vistes des de la carretera que entra al
Polígon El Foix. En primer pla s’observa la torre 2, i al
fons, la torre 1, situada a major cota.

Fotografia 5.2. Vistes de la torre 1 situada a
sobre un tossal, efectuades des del cantó de
la Riera Marmellar. En primer pla, cotxes
passant per la CN-340.

La Taula 5.2 indica el tipus de coberta que ocupa una major superfície, dins de cada una
de les conques visuals, i el percentatge que ocupa respecte el total de la conca visual.
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Número de torre

Principal coberta
afectada

Torre-1
Torre-2
Torre-3
Torre-4
Torre-5
Torre-6
Torre-7
Torre-8
Torre-9
Torre-10
Torre-11
Torre-12
Torre-13
Torre-14
Torre-15

Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus
Conreus

Percentatge que ocupa la
coberta respecte el total
de la conca visual (%)
91,9
91,0
91,0
91,0
91,6
91,8
91,3
90,4
89,3
88,4
87,4
86,2
84,7
82,9
81,8

Taula 5.2. Percentatge que ocupa la coberta majoritària de cada conca visual.

S’observa que la coberta majoritària, de cada una de les conques visuals, la formen els
conreus.
La Taula 5.3 mostra el percentatge ocupat per les vies de comunicació, zones
urbanitzades i esportives i lúdiques, respecte el total de cada conca visual, ja que des
d’aquestes zones serà des de on existirà més freqüència d’observació de l’estructura.
Número de
torre
Torre-1
Torre-2
Torre-3
Torre-4
Torre-5
Torre-6
Torre-7
Torre-8
Torre-9
Torre-10
Torre-11
Torre-12
Torre-13
Torre-14
Torre-15

Vies de
comunicació
(1) (%)
1,67
1,74
1,68
1,50
1,15
1,13
1,74
1,65
1,62
1,64
1,52
1,44
1,38
1,44
1,37

Zones
urbanitzades
(2) (%)
3,47
3,84
3,78
3,84
3,75
3,64
3,68
4,90
5,97
6,90
8,11
9,54
11,62
12,38
13,40

Zones
esportives (3)
(%)
0,21
3,60
0,11
0,20
0,23
0,25
0,31
0,34
0,35
0,41
0,49
0,47
0,30

(1)+(2)+(3)
5,35
5,58
5,46
8,94
5,01
4,97
5,65
6,80
7,90
8,88
9,98
11,39
13,49
14,29
15,07

Taula 5.3. Percentatge ocupat per les vies de comunicació, zones urbanitzades i esportives i
lúdiques, respecte el total de cada una de les conques visuals de cada torre de suport.
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El major percentatge de zones amb major freqüència d’observació correspon a les torres
11, 12, 13, 14 i 15. Aquest fet és degut, per una banda a la proximitat que presenten
respecte la vila de L’Arboç, i per l’altre, la pròpia pendent del sector nord de la vila cap
al nord, fet que comporta que les conques visuals corresponents, incloguin més
percentatge de zona urbanitzada que la resta. Aquests resultats han estat influenciats per
haver considerat els tirs visuals en zones urbanitzades, des de la cota màxima dels
edificis. Això, dins del context del programari és opcional, però s’ha considerat
d’aquesta manera per valorar sempre l’impacte màxim. La torre escollida per mostrar
tots els resultats parcials i finals ha estat la nº 5, havent considerat com a criteri
important, el fet que es trobi al costat de la CN-340, i també per considerar-la tant per la
seva situació o pel context, un torre de caràcter mitjà.
5.2.2 ANÀLISI TORRE 5
SITUACIÓ
Les coordenades UTM del centre de la base de la torre 5, són:
Torre 5
383937
4571167
140

X
Y
Z

Taula 5.4. Coordenades centrals de la base de la torre 5
(UTM).

Està situada enmig d’un camp on s’hi cultiven cereals. Aquest camp està limitat per
conreus de vinya, vegetació de ribera, la línia de ferrocarrils i la nacional CN-340. La
població més propera a la torre és la de L’Arboç, situada a 1.500m aproximadament, al
SE de la torre. I el Polígon Industrial “El Foix” que es troba a 570 m de la torre, a l’est.
La Taula 5.5 mostra la posició relativa i la orientació de les principals estructures i
cobertes, i la Figura 5.3 mostra visualment la seva situació.
Principals estructures i
cobertes
Carretera CN-340 (a)
Línies de ferrocarrils (b)
Vegetació de ribera (c)
Casa (d)

Distància

Orientació

83 m
170 m
140m
220 m

SE
NO
NE
SO

Taula 5.5. Distàncies i orientacions de la torre 5, respecte les Figura 5.3. Situació de les
principals estructures i cobertes
principals estructures i cobertes
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Fotografia 5.3. Vistes des de la CN-340. En
primer pla, a la dreta, la torre 5, al fons a
l’esquerra s’observen les torres 6 i 7. També
s’observen els suports de la catenària de les
vies de ferrocarrils.

Fotografia 5.4. Vistes sortint de L’Arboç pel cantó de la
Giralda. A l’esquerra, la torre 5, i a la dreta, la torre 4.

ANÀLISI DE TOPOGRAFIA
La Figura 5.4 mostra l’anàlisi relatiu de la topografia, respecte la cota de la base de la
torre nº 5.

Figura 5.4. Valors relatius de l’alçada dels punts de
l’espai topogràfic, respecte l’emplaçament de la torre.

La torre nº 5 està situada a una cota de 140m. Els valors de topografia relativa varien
entre 0,8 i -1,0, per tant, els punts de l’espai topogràfic presenten diferències de relleu
respecte la z de la base de l’estructura. Tot i això, la majoria de punts (definits a la
Figura 5.4 amb color groc) presenten valors molt propers a la cota de l’estructura (tant
per sota com per sobre).
Els valors negatius indiquen relleus per sota de la cota de l’estructura. Es defineixen
amb color blaus seguits del verd. S’observa un relleu negatiu important a la part sud est
de la zona d’estudi. Aquesta depressió del terreny correspon a la llera de la riera
Marmellar, i a l’embassament del Foix a la part més al sud est de la zona. La zona de
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l’embassament és la que presenta cotes més baixes. La part sud oest de la zona,
corresponent als prats de davant de la Cristalleria també presenta un relleu negatiu, però
més suau que el descrit anteriorment.
Els valors positius, en canvi, indiquen relleus per sobre de la cota de l’objecte. A la
Figura 5.4, estan definits amb color blau, taronja i vermell, i corresponen al vessant del
Massís del Foix, a la part sud est de la zona i adjacent al pantà, i també a la part NO,
corresponent a un tossal.

54,0

28,3
7,4

0,2
5a
0,5
0

0 ,2
5
-0,2
5a

-0,5
0

-0,2
5
-0,5
0a

-1 a

0,5
0a
0,7
5

0,8

0,1
0,7
5a
1

9,4
0,04

-0,7
5a

100
90
80
70
60
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40
30
20
10
0

-0,7
5

% Àrea

La Figura 5.5 mostra el percentatge d’àrea que ocupen els diferents intervals relatius
d’alçada.

Figura 5.5. Valors relatius de topografia respecte la situació de la torre 5

PUNTS DE TEST
La Torre 5 consta de 191 punts interiors, a cada un dels quals s’hi han llençat les
visuals.
La Taula 5.6 mostra la cota mínima, mitjana i màxima d’aquest d’aquests punts interiors

72

Capítol 5. Anàlisi d’Impacte Visual.

160

155

150

Torre 5
141m
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151m
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164 m
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Figura 5.6. Distribució punts interiors torre 5.

Taula 5.6. Cotes punts interiors torre 5.

CONCA VISUAL
En el mapa de la conca visual de la torre 5 (Figura 5.7) s’han tingut en compte les
barreres visuals definides per la topografia, el mapa d’usos del sòl, i les definides a
camp, tot i que aquestes últimes, tenint en compte la posició i l’alçada de l’estructura,
pràcticament no han influenciat en els resultats obtinguts.

Figura 5.7. Mapa de la conca visual de la torre 5. Valors en percentatge
de punts visibles situats sobre l’ortofotomapa a escala 1:5.000.
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La conca visual de la torre 5 representa un 47,5 % del total de l’àrea d’estudi (Figura
5.7). La conca està direccionada cap al Nord est i cap al sud de l’estructura, seguint
d’una manera aproximada l’eix de la carretera CN-340. En la mateixa figura s’observa,
sobretot a la part central de la conca, que aquesta presenta algunes interrupcions en la
visibilitat degut a l’existència de tossals de mida reduïda, o a equipaments industrials
que impedeixen la visió al seu darrera. La riera Marmellar i el Torrent de Cal Cateri
fragmenten la conca visual.
La zona amb coloracions vermelles, que correspon als punts amb una visibilitat del 85
al 100% de l’estructura està limitada als seus extrems, per zones de major cota, o per
tossals amb un arbrat dens que impedeixen la visió.
Segons aquesta figura, l’estructura és visible al 100% des de el sector est del municipi,
ja que aquest es troba a més alçada que la torre i està orientat en direcció a l’estructura.
Un tram de les vies del tren regional i del TAV, també presenten una visibilitat del
100%, ja que tal i com s’ha observat a la Figura 5.4 es troben a una alçada relativa
propera a zero. Aquest tram de vies està limitat al sud est pel traçat en desmunt, i al
Nord est per les barreres de vegetació de ribera. Des del polígon industrial “El Foix” i
des del vessant del Bosc de la Llacuneta, hi ha una visibilitat entre el 75 i el 100% de
l’estructura. I per últim, la carretera que uneix L’Arboç amb l’embassament del Foix
també es troba dins la conca visual de la Torre 5 amb una visibilitat entre el 55 i el 75%,
tot i que els entorns d’aquesta carretera presentin una major visibilitat de l’estructura.
Aquest fet és degut a que els marges dels camps actuen com a barrera de la pròpia
carretera. La resta de coloracions vermelles pertanyen a terrenys de cultiu.
S’observen zones radials amb coloracions verdes i blaves (percentatges entre un 5 i un
55%), conseqüència de que la pròpia topografia fa de barrera visual. Aquestes zones es
distribueixen al voltant de la zona amb més valor de la conca visual (coloracions
vermelles), principalment seguint les direccions NE, N i O respecte l’estructura.
Aquestes zones radials coincideixen amb les zones grogues (0 – 0,25) de la Figura 5.4.
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Figura 5.8. Cota dels punts interiors de la
torre 5.

Figura 5.9. Nombre de vegades que el punt
interior és visible des de la conca visual.
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La Figura 5.9 mostra la distribució del nombre de vegades en què els 191 punts interiors
de l’estructura són visibles des de la conca visual. Els punts i zones més visibles són
lògicament, els que es troben en els metres superiors de la torre.
Es consideren tots els paràmetres descrits en l’apartat 3.2.4 del capítol 3 de la present
tesina, tant pel que fa a dimensions com a forma i complexitat de la mateixa, per tal
d’analitzar factors de visualització derivats de la configuració de l’entorn.
Pel què respecte a la superfície ocupada de la conca visual, aquesta representa un
47,5% del total de l’espai topogràfic.
La forma de l’estructura té molta relació amb la forma de la conca visual. La torre és
una estructura vertical, que destaca en el paisatge, per la seva geometria, complexitat i
orientació, respecte als plans principals del paisatge. Degut a la seva gran alçada, és
visible des de molts punts del territori, encara només sigui visible la part més superior.
Al tractar-se d’una estructura buida, l’efecte que aquesta produeix és moderat.
La compacitat de la conca també afecta la fragilitat. En aquest cas, la conca presenta un
número reduït de forats, fet que indica la fragilitat i vulnerabilitat d’aquesta zona davant
la construcció d’un tipus qualsevol d’estructura, on les possibilitats d’ocultació seran
molt remotes o no existiran.
Les zones d’ombra o forats que fragmenten la conca visual estan molt ben definits, i són
deguts principalment als cursos fluvials de la riera Marmellar i del Torrent de Cal
Cateri, que segueixen la direcció NO-SE. De mida més reduïda hi destaquen les zones
d’ombra provocades pels tossals o turons petits que es troben repartits en el territori.
Aquestes zones d’ombra segueixen aproximadament una direcció NO o NS.
Els pocs forats que existeixen a la conca, indiquen que es tracta d’un territori planer, on
el pas d’un punt d’observació a un altre de pròxim, no comporta un augment o descens
considerable de les zones visibles.

Aplicació de l’anàlisi dels punts propers aplicat a la conca visual
Mínim

Màxim

nº punts

%

Distància
aleatòria

Distància
mitjana

Coeficient de
variació

0
75
50
25
0

100
100
75
50
25

8.660
4.181
1.864
1.284
1.331

100
48,3
21,5
14,8
15,4

21,7
31,3
47,0
56,7
55,7

12,7
12,9
13,1
13,4
13,5

0,58
0,41
0,27
0,23
0,24

Taula 5.7. Anàlisi de punts propers aplicat a la conca visual.

El % més elevat correspon als punts que veuen entre un 75 i un 100% de l’estructura,
representant un 48% del total de punts. La diferència entre la distància aleatòria i la
mitjana representa el grau d’agrupament d’aquests punts. En aquest cas concret, el
coeficient de variació és de 0,41, que indica agrupament mitja.
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En general, la conca visual, amb un coeficient de 0,58 i una distància mitjana de 12,7m,
es pot dir que es presenta mitjanament agrupada.
Índex de dispersió. La distribució de les orientacions en totes les direccions de l’espai
dels valors de conca visual (en percentatge) es pot observar en la següent figura:
0-10
10-11
20-30
30-40
40-50

350-360
340-350
330-340
320-330

15

310-320

10

50-60

300-310
290-300

60-70
70-80

5

280-290

80-90

270-280

90-100

0

260-270

100-110

250-260

110-120

240-250

120-130

230-240

130-140

220-230
210-220
200-210
190-200

140-150
150-160
160-170
170-180
180-190

Figura 5.10. Rosa dels vents de la conca visual de la torre
5.

S’observa com l’estructura distribueix la seva conca visual en una direcció preferent
(corresponent a una direcció entre 160 i 190º respecte el Nord). L’índex de dispersió és
0,46.
Pel què fa al valor màxim de la conca visual, s’observa que el valor màxim és del
100%. Aquests valors alts es reparteixen al llarg de la plana on es troba l’estructura i als
vessants dels tossals orientats en direcció a la torre. Al vessant del Massís del Foix
també s’hi donen aquests valors màxims. Al tractar-se d’una gran planícia, l’efecte no
es troba restringit a l’espai i l’efecte es pot considerar Moderat.
Alçada relativa de l’estructura respecte la conca visual. La base d’aquesta estructura
està situada a una cota de 140m (amb una alçada de 25m). L’alçada mitjana de la conca
visual té una alçada similar a la cota de la base de l’estructura, de 143,67 m, amb la qual
cosa les visuals que es llencen des de la conca visual presenten alçades similars, i
l’efecte de la conca visual seria elevat. Al tractar-se d’una estructura buida, ho
considerem moderat.
Existència de barreres. En aquest tipus d’estructures no s’utilitza cap tipus de barrera
o pantalla visual que disminueixi l’efecte negatiu que aquest provoca. Per aquest motiu,
l’efecte es considera màxim.
Freqüència d’observació. La torre 5 està situada al cantó de la CN-340, en la qual s’hi
realitzen diàriament nombrosos desplaçaments. La seva posició al final d’una recta de la
CN-340, fa que la torre sigui molt visible en aquest tram concret de la carretera. Aquest
factor encara es magnifica més, per la posició de la torre, pròxima al Polígon Industrial
“El Foix”. També és molt visible des del sector Est de la vila de L’Arboç.
Per tant, l’efecte que aquest paràmetre comporta es considera Màxim. També es visible
des del sector est de la vila de L’Arboç.
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Superfície ocupada
Forma
Compacitat
Índex de dispersió
Valor màxim visible (%)
Alçada de l’estructura
respecte la conca visual
Existència de barreres
Freqüència d’observació

TORRE 5
47,5%
Allargada amb direcció
preferent N-S
Mitjanament agrupada
0,46
100
140m respecte una
alçada mitja de la conca
de 143,67m.
No
Adjacent a la CN-340,
des del Polígon Ind. “El
Foix, i des de la vila de
L’Arboç

Caracterització
Sever
Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
Màxim
Màxim

Taula 5.8. Característiques de la conca visual de la Torre 5.

FACTORS DE VISIBILITAT
Distància
Mapa de distància, en metres, de la conca visual al centre de l’estructura (Figura 5.11).

Figura 5.11. Mapa de la distància en metres de cada punt
de la conca visual respecte l’estructura.

La distància màxima de la conca visual està al voltant dels 2.800m, tot i aquesta només
es dona als extrems sud i oest de la zona d’estudi. La distància mitjana de de la conca
visual és de 1.320m.
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Distància ponderada
La Figura 5.12 mostra les distàncies amb els pesos de ponderació corresponents.
Comparant la Figura 5.11 amb la Figura 5.12, s’observa que els 1.000 primers metres a
l’entorn de l’estructura se’ls hi atribueix un major pes d’impacte. Aquesta ponderació és
realitza de manera lineal.

Figura 5.12. Mapa de distàncies respecte l’estructura, ponderades. Escala
amb %.

Angle d’incidència visual
L’estructura està orientada 75º respecte el Nord geogràfic, d’aquesta manera la visió de
front només s’aconsegueix si s’observa amb un angle de 165º o 345º respecte el Nord
Geogràfic.
L’angle d’incidència visual obté valors màxims fins a 0,7 (veure Figura 5.13) en una
direcció de 30º o 210º respecte el Nord geogràfic. No existeix cap àrea definida dins de
la conca visual, des de la qual es pugui veure l’estructura totalment de front, és a dir,
amb un angle d’incidència de zero graus (cos 0 = 1).
Aquest nou mapa presenta el factor de l’angle d’incidència ponderat respecte els 2 eixos
geomètrics principals de l’estructura.
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Figura 5.13. Mapa de
d’incidència ponderat

visibilitat

segons

l’angle

DETERMINACIÓ DE LA VISIBILITAT
El mapa de visibilitat que es mostra a la Figura 5.14, és el resultat d’aplicar-hi els valors
de conca visual, de la distància ponderada, i de l’angle d’incidència visual ponderat.

Figura 5.14. Mapa de visibilitat en %, de la torre 5.

Els valors obtinguts de visibilitat oscil·len entre el 25 % (color verd fosc) i el 95%,
essent la direcció de màxima visibilitat NE-SO., fins limitar pel SO amb la pròpia vila
de L’Arboç. Aquesta direcció de màxima visibilitat correspon amb les direccions més
perpendiculars a la direcció de l’estructura. El valor de màxima visibilitat de l’estructura
correspon a la zona compresa entre la pròpia estructura i la vila de L’Arboç.
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VULNERABILITAT
El mapa de vulnerabilitat que s’ha obtingut al definir les cobertes del sòl en funció
d’un factor d’influència de 0 a 1, es mostra a la figura següent:

Figura 5.15. Mapa de vulnerabilitat de la torre 5.

De manera subjectiva, s’han qualificat els nuclis poblacionals, i les zones industrials
que es troben dins la conca visual amb un factor més elevat que la resta de cobertes,
degut a la major freqüència d’observadors que presenten, i l’activitat que aquests
observadors hi desenvolupen, ja sigui de descans, contemplativa o mentre es mouen
d’un lloc a un altre, en el cas dels observadors que es situïn a la vila, o bé, en el cas dels
observadors que van a treballar al polígon que cada dia feiner o bé passen pel cantó de
la torre.
Les vies de comunicació més properes a la torre, com la CN-340 i les línies de trens,
també s’han ponderat amb un factor de l’ordre de 0,5, ja que són molt utilitzades pels
observadors per viatjar d’un lloc a un altre.
La major part de la conca visual, però correspon a cobertes de conreus, i aquests han
estat ponderats amb un factor relativament baix, de 0,25, fet que comporta una baixa
influència d’aquest paràmetre en el mapa d’impacte final de la torre.
Tot i aquesta valoració del mapa de vulnerabilitat, s’ha de tenir en compte que els
diferents valors que s’han adoptat per cada coberta són subjectius, i es pren un valor o
un altre en funció del context concret de la zona d’estudi.
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FRAGILITAT
La següent figura mostra el mapa de fragilitat obtingut a partir de considerar el tipus de
sòl existent a les vistes virtuals definides entre cada punt de la conca visual i
l’estructura, i també al darrera de la mateixa.

Figura 5.16. Mapa de fragilitat visual de la torre 5. Els valors de l’escala
estan en percentatge.

S’observa que no apareixen dins la conca visual, zones amb una elevada fragilitat,
doncs la coberta majoritària a la zona d’estudi són els conreus, als quals se’ls hi ha
assignat un valor de lleu (0,4). Les úniques zones que han mostrat un valor elevat de
fragilitat, són de mides molt reduïdes i es concentren adjacents als boscos de ribera de la
riera Marmellar, o al vessant del massís del Foix.
La major part de la conca visual presenta una fragilitat que oscil·la entre el 40 i el 60%,
amb taques disperses de menor fragilitat. En direcció a l’oest de l’estructura hi ha una
línia ben marcada amb una fragilitat menor. Aquesta línia representa la única zona des
de les qual, quan mires l’estructura, al darrera d’aquesta, hi veus el Polígon Industrial
“El Foix”.
La Figura 5.17 mostren un exemple de la metodologia seguida per determinar el mapa
de Fragilitat. Tal i com s’ha esmentat a l’apartat 3.2.7 del Capítol 3, des de cada punt de
la conca visual es realitza un pla vertical a l’alçada de l’estructura, simulant una
fotografia “virtual. La mida d’aquesta fotografia és funció dels angles de visió humana i
de la distància. La fotografia obtinguda indica les cobertes existents entre el punt i
l’estructura, i les existents entre l’estructura i fins que la visual s’intercepta amb la
topografia de darrera del pla fotogràfic o bé fins que la seva alçada indiqui que apunta el
cel .
Concretament la Figura 5.17 correspon a una fotografia virtual de 0,17 km2, realitzada
des de la línia de baixa fragilitat de la Figura 5.16, a l’oest de l’estructura. El punt
exacte des de on s’observa aquesta “fotografia” és x,y: 383425, 4571855. I la línia
marró correspon a la intersecció de la fotografia amb el relleu topogràfic.
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Figura 5.17. Exemple d’una vista virtual (coordenades
x,y: 383425, 4571855) amb el perfil topogràfic
sobreposat.

La coberta majoritària en la visió virtual, tant pel davant de l’estructura com pel darrera
corresponen als cultius. Aquesta coberta ha estat valorada segons la Taula 3.5 amb un
valor de fragilitat de tipus lleu, i li correspon segons la Taula 3.4 un valor de 0,4. Per
aquest motiu se li assignat a aquesta zona un valor de fragilitat baix.

CROMÀTIC
La Figura 5.18 mostra el mapa de contrasts cromàtics.

Figura 5.18. Mapa de contrast cromàtic, torre 5.

El tret distintiu d’aquest mapa, és que en general, els colors de les diferents cobertes
establertes a la conca visual, presenten molt poc contrast cromàtic. Aquest fet és degut a
que la major part de la conca visual, concretament un 91,6% del total, correspon a la
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coberta de conreus, principalment de vinya, i per aquest tipus de cultius s’ha establert un
sol color.

IMPACTE
El mapa d’impacte visual generat per la torre 5, i que es mostra a la Figura 5.20, és
conseqüència de cadascun dels paràmetres definits fins al moment, amb la seva
respectiva ponderació.

Figura 5.19. Mapa d’impacte de la torre 5.

La majoria dels punts de la conca visual presenten impactes compresos entre el 25 i el
50%, tal i com mostra la taula següent:
Impacte
inferior
50
25
0

Impacte
superior
75
50
25

nº
punts
541
7.902
42

%
relatiu
6,4
93,1
0,5

Distància
aleatòria
88,0
22,7
332,2

Distància
Coeficient
mitja
13,7
0,15
12,4
0,54
12,4
0,03

Taula 5.9. Resum anàlisi Impacte – Torre 5.

Les zones amb un impacte entre el 25 i el 50%, representen el 93% del total de la
superfície de la conca. En canvi, són minoritàries les zones en les quals s’ha establert un
impacte entre 0 i 25%, i entre el 50 i 75%, i presenten una elevada compacitat tal i com
mostra la diferència entre distàncies.
No hi ha cap zona que presenti un impacte major del 75%.
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ANÀLISI D’IMPACTE VISUAL PEL CONJUNT DE TORRES DE SUPORT

Seguint la metodologia descrita en el capítol 3 de la present tesina, s’han realitzat un
conjunt d’anàlisis en funció de l’angle de visió considerat, 360º, 180º i 80º. En aquests
dos últims es representa l’impacte visual màxim.

Visió de 360º
El primer mapa que s’ha obtingut per la determinació de l’impacte visual que genera el
conjunt de les torres d’estudi és el corresponent a realitzar visions, des de cada punt de
la zona d’estudi, de 360º. A cada un dels punts s’ha determinat el nombre de torres
visibles en % relatiu (Figura 5.20) i s’ha sumat l’impacte que genera cadascuna d’elles
(Figura 5.21).

Figura 5.20. Torres visibles.

Figura 5.21. Mapa d’Impacte Visual, generat a partir d’una
visió de 360º.
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Les zones en les quals són visibles més torres o part d’elles, coincideixen amb les zones
de la Figura 5.4 més planeres (coloracions grogues) i de més alçada que les torres
(coloracions vermelles). També coincideixen amb les zones on la suma de l’impacte
visual ha resultat ser més gran.
L’impacte visual mitja que provoca la línia al llarg de tota la conca oscil·la entre mínim
i moderat.
Les zones corresponents a valors màxims d’impacte (65%) corresponen principalment
al sector E i NE de la vila de L’Arboç, ja que des d’aquesta zona és des de on són
visibles més torres, i es genera un impacte superior al tractar-se d’una zona urbanitzada
amb molta mobilitat. Banyeres del Penedès, al tractar-se també d’una zona urbanitzada
provoca que des dels diferents punts que pertanyen a la vila, l’impacte sigui major. Des
de la fàbrica situada a prop de les torres 5 i 6, l’impacte generat també és notable. La
zona corresponent al tossal de la Llacuneta, situat a l’est del polígon, amb orientació del
vessant cap al centre de la zona d’estudi també presenta un impacte visual amb valors
de l’ordre del 45 al 50%, al estar situada a una major alçada i no existir barreres que
dificultin la visió. Des de l’autopista AP-7, al tractar-se d’una via ràpida, sense temps de
gaudir del paisatge, l’impacte produït és mínim. També és conseqüència de que les
torres es troben a certa distància d’aquesta via, i per tant la visibilitat de les estructures
és menor. S’observa, però, unes taques de mida reduïda dins del traçat de l’autopista
amb un impacte major que la resta del traçat. Corresponen a àrees de descans.

Visió de 180º
El segon mapa d’impacte visual generat és el resultat de, des de cada punt de la zona
d’estudi, efectuar una visió de 180º, determinant l’angle d’impacte màxim, tal com si
realitzéssim una panoràmica d’aquest angle. Es determinarà el nombre de torres visibles
i es sumarà l’impacte que cada una d’aquestes produeix al punt en concret. Tot seguit,
des del mateix punt, es varia la visió 5º, respecte l’eix de visió original, i es torna a
repetir el procediment de determinar el nombre de torres visibles i l’impacte màxim que
aquestes sumen. De manera successiva, s’anirà variant la visió 5º i realitzant el mateix
procediment, fins a donar una volta sencera (360º). És a dir, que per cada punt de la
zona d’estudi, aquest procediment es realitza 72 cops. El valor d’impacte màxim assolit
al llarg d’aquestes 72 visions, s’emmagatzemarà, i és a partir d’aquests que en sorgeix el
segon mapa d’impacte visual màxim.
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Figura 5.22. Torres visibles 180º.

Figura 5.23. Mapa d’Impacte Visual, generat a partir
d’una visió de 180º.

En aquests dos mapes generats a partir d’una visió de 180º s’observa més bé la
tendència lineal de les torres que en els mapes generats amb visió de 360º.
L’impacte visual que provoca aquesta línia, realitzant una visió de 180º, oscil·la
generalment entre un impacte mínim i moderat
El sector E i NE de la vila de L’Arboç, i el sector de La Llacuneta continuen essent
zones on l’impacte visual és més acusat, de tipus Elevat, al igual que realitzant la visió
de 360º.
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Visió amb 80º
El tercer mapa, s’ha realitzat seguint el mateix procediment que el segon mapa, però en
comptes de realitzar una visió de 180º, aquesta ha estat de 80º, corresponent a l’angle
de la visió humana. Les visions també s’han realitzat cada 5º, realitzant el mateix
procediment 72 cops per cada punt. Emmagatzemant per cada punt de la zona d’estudi,
el número de torres, l’impacte màxim i l’angle en què es produeix aquest màxim.

Figura 5.24. Nombre màxim de torres visibles amb un angle de 80º.

Figura 5.25. Mapa d’Impacte Visual, generat a partir d’una visió de 80º.

En general, l’impacte visual generat amb un angle de visió humana oscil·la, com a la
resta de casos, entre un impacte mínim i moderat.
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Les zones en les quals l’impacte visual és màxim són el sector E i NE de la vila de
l’Arboç, la zona de la Llacuneta una petita zona situada al massís del Foix (SE de la
zona d’estudi). Tot i això, l’impacte màxim pren valors del 52%.
Comparant els tres mapes d’impacte obtinguts s’observa que la quantificació de
l’impacte visual, per la mateixa línia, és més elevat, lògicament, realitzant una visió de
360º, i disminueix a mida que disminuïm l’angle de visió.
Per cada una de les torres s’ha assignat un valor mitjà de l’impacte visual relatiu a partir
dels mateixos punts de test de l’estructura, per tal de poder comparar entre elles els
impactes que provoquen. La Taula 5.10 mostra per cada torre, el valor mínim d’impacte
visual dels punts de test, l’índex mitjà que serà el representatiu, i l’índex màxim. La
Figura 5.25 mostra la situació de les 15 torres, amb el valor d’índex mitjà assignat.
Número de torre
Torre-1
Torre-2
Torre-3
Torre-4
Torre-5
Torre-6
Torre-7
Torre-8
Torre-9
Torre-10
Torre-11
Torre-12
Torre-13
Torre-14
Torre-15

Índex mínim
32,6
33,8
36,2
42,0
43,3
45,8
39,7
45,4
41,2
43,3
46,1
39,8
44,4
48,7
41,8

Índex mitja
56,8
49,9
59,9
58,1
58,7
59,2
58,9
67,5
63,6
61,8
60,1
55,6
53,7
56,1
51,1

Índex màxim
80,7
65,0
61,1
68,6
70,2
72,0
73,5
78,2
76,4
74,5
73,2
70,0
65,0
64,3
60,1

Taula 5.10. Índex d’Impacte relatiu.

Figura 5.26. Índex mig d’Iimpacte Visual assignat a cada una
de les torres de suport.
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CABLEJAT
La línia d’estudi presenta una tensió nominal de 220 kV i està formada per un cablejat
amb tipus 2 circuits simples. Aquest cablejat consisteix en la disposició de 3 cables per
cada banda + 1 cable de guàrdia a l’extrem superior. En total les torres de suport fan de
recolzament per 7 cables.
No s’ha realitzat una metodologia especifica per quantificar l’impacte visual que
produeixen els conductors d’energia elèctrica que uneixen les torres de suport, però s’ha
observat que la seva visibilitat, en la zona d’estudi, varia principalment en funció del
contrast dels cables amb el fons escènic, de la distància en la qual s’observin, i de les
condicions meteorològiques.
El menor contrast visual, es donarà quan a darrera del cablejat hi hagi colors freds,de
tonalitats fosques (verd, gris, marró, negre,...) com arbres, muntanyes, etc. El cas de
major contrast visual, es dóna, quan a darrera del cablejat existeixen colors càlids que
fan ressaltar els cables, com per exemple quan s’observen aquests amb el cel blau de
fons. No obstant, aixó depèn en gran mesura de l’angle d’incidència de la llum reflexada
a l’observador.
La direcció que segueixen els conductors en la torre 5, fa que la majoria de llocs des de
on és visible la torre, els cables contrastin amb el cel de fons.

Fotografia 5.5. Vista des de la vila de L’Arboç a la torre 5.

Fotografia 5.6. Vistes des d’una gasolinera a la
torre 5 (esquerra) i a la torre 6 (dreta), al fons a
l’esquerra L’Arboç

Fotografia 5.7. Vistes de la torre 5 des de la CN340.
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Fotografia 5.8. Fotomuntatge cables.

A l’esquerra de la Fotografia 5.8, els cables desaparèixen si contrasten amb un fons
escènic de boscos. A la dreta, amb un angle d’incidència petit respecte el reflex de la
llum, fa que el cable sigui visible. En aquest cas, amb una posició baixa del sol, la
visibilitat disminuiria dràsticament.

5.3 ANÀLISI IMPACTE VISUAL CARRETERA (VARIANT CN340)

L’anàlisi de la carretera s’ha realitzat a partir de 4 trams de 1.000m de longitud, cada
un, que defineixen el futur traçat de la variant CN-340, a la zona d’estudi. A cada un
d’aquests trams s’han calculat els mateixos paràmetres que els avaluats en les 15 torres.
Tot i aixó, només s’exposen els càlculs principals de cada un dels trams, degut a
l’elevada extensió dels resultats.

CONCA VISUAL
La Taula 5.11 mostra l’abast de les conques visuals dels trams estudiats:
Àrea total zona d’estudi = 16,40 km2
Número de tram

Número de punts
amb visibilitat

Àrea amb
visibilitat (km2)

Tram-1
Tram-2
Tram-3
Tram-4

66.585
92.169
130.438
113.431

3,74
5,18
7,33
6,38

% d’àrea amb
visibilitat respecte
l’àrea total
23
32
45
39

Taula 5.11. Resum de les conques visuals de cada tram.

El Tram 3 és el que presenta una superfície de conca visual major, en contra del tram 1
que està més limitat per barreres visuals que limiten la visió.
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Els Trams 1 i 3 són els que presenten valors més elevats de conca visual (coloracions
vermelles en les Figures 5.27 i 5.29). La conca 1, tot i presentar mides relativament
redüides, hi ha zones des de les quals l’estructura és molt visible. Aquestes zones es
concentren a l’empresa Cristalería Espanyola (pel cantó adjacent a les víes del tren) i al
sector NO de la vila de L’Arboç, ja que aquesta zona presenta un pendent cap al propi
tram estudiat. En el cas del Tram 3, les zones des d’on serà més visible aquesta
estructura seràn principalment els camps del voltant on s’hi cultiva la vinya i els cereals.
Serà molt visible des de la masia d’El Papiol.

Figura 5.27. Conca Visual Tram 1– Variant
CN-340.

Figura 5.28. Conca Visual Tram 2 – Variant
CN-340.

Figura 5.29. Conca Visual Tram 3– Variant
CN-340.

Figura 5.30. Conca Visual Tram 4 – Variant
CN-340.
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Aplicació de l’anàlisi dels punts propers aplicat a la conca visual
TRAM 1
Mínim

Màxim

nº punts

%

Distància
aleatòria

Distància
mitjana

Coeficient de
variació

0
75
50
25
0

100
100
75
50
25

66.585
11.307
18.819
18.595
17.864

100
17
28
28
27

7,80
18,97
14,69
14,78
15,08

19,38
19,34
19,34
19,36
19,34

2,5
1,0
1,3
1,3
1,2

TRAM 2
Mínim

Màxim

nº punts

%

Distància
aleatòria

Distància
mitjana

Coeficient de
variació

0
75
50
25
0

100
100
75
50
25

92.169
4.889
21.416
24.208
42.513

100
5,3
23,2
26,2
46,1

6,6
28,9
13,7
12,9
9,7

19,3
19,3
19,3
19,3
3,12

2,90
0,60
1,40
1,40
0,30

TRAM 3
Mínim

Màxim

nº punts

%

Distància
aleatòria

Distància
mitjana

Coeficient de
variació

0
75
50
25
0

100
100
75
50
25

130.438
22.455
16.026
56.847
35.110

100
17,2
12,2
43,5
26,9

5,5
13,4
15,9
8,4
10,7

3,12
3,14
3,15
3,12
3,15

0,55
0,23
0,19
0,36
0,29

TRAM 4
Mínim

Màxim

nº punts

%

Distància
aleatòria

Distància
mitjana

Coeficient de
variació

0
75
50
25
0

100
100
75
50
25

113.431
17.618
50.753
45.060

100
15,5
44,7
39,7

5,9
15,1
8,9
9,4

3,1
3,1
3,1
3,1

0,52
0,20
0,34
0,33

Taula 5.12. . Anàlisi de punts propers aplicat a la conca visual de cada tram.

A partir d’aquests resultats, si considerem el conjunt de les conques (0-100)queda
manifestat que les conques dels Trams 1 i 2, presenten una compacitat molt més
acusada que les conques dels Trams 3 i 4. Si considerem la conca distribuïda amb els
seus valors (percentatges), generalment presenten una elevada dispersió en els Trams 1 i
2. Els Trams 3 i 4 tenen poca dispersió en cada una de les franjes considerades.

El procés de descriure tots els paràmetres descrits en l’apartat 3.2.4 del Capítol 3 de la
present tesina, i que serveixen per conèixer la configuració de l’entorn, es realitzarà en
base a la conca visual del Tram 3.
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La conca del Tram 3, presenta una superfície que representa el 22,8% del total de
l’espai topogràfic.
La forma de l’estructura té molta relació amb la forma de la conca visual. Per l’anàlisi
s’ha considerat una alçada de la plataforma respecte el terreny de 1,5m, per tant, aquesta
estructura presenta molt poc alçada, i les barreres visuals que existeixen la poden ocultar
parcialment amb facilitat. La longitud, però, n’és la seva característica principal.
La Figura 5.29 mostra una conca que per una banda està limitada per la Riera
Marmellar, i per l’altre, per la carretera que uneix Banyeres amb la pròpia vila de
L’Arboç. A dins d’ella, hi ha zones d’ombra provocades per la pròpia topogràfia.
La compacitat de la conca també afecta la fragilitat. En aquest cas, la conca presenta un
número reduït de forats, però alguns d’aquests són d’una mida considerable, com per
exemple la zona de conreus situada a l’est de la vila, des de la qual no es veu
l’estructura degut a un tossal. Tot i aixó, al presentar un número reduït de forats, en
general, les possibilitats d’ocultació de l’estructura en aquesta zona seran molt remotes
o no existiran. En general és bastant compacte.
Índex de dispersió. La distribució de les orientacions en totes les direccions de l’espai
dels valors de conca visual (en percentatge) es pot observar en la següent figura:

Figura 5.31. Rosa dels vents de la conca visual del tram 3
de la futura variant CN-340.

El Tram 3 distribueix la seva conca visual principalment en una direcció preferent
corresponent a una direcció entre 70 i 120º respecte el Nord, que coincideix amb la
direcció preferent NO-SE, que ja s’observa a la Figura 5.29,. L’altra direcció que
segueix la conca visual, correspon a una orientació respecte el Nord entre els 0 i els 10º,
i correspon a la zona de més alçada del Polígon Industrial del Foix i el turó de
Llacuneta. L’índex de dispersió és 0,10.
Pel què fa al valor màxim de la conca visual, s’observa que el valor màxim és del
100%, i aquest s’assoleix als camps de conreus del voltant del traçat, al turó a on hi ha
la masia del Papiol, a Banyeres del Penedès ja que fins a Banyeres el terreny és pla i no
existeixen barreres visuals, i a la zona del Turó de la Llacuneta. Una part del massís del
Foix també presenta aquests valors màxims degut a la seva alçada respecte l’estructura i
la no existència de tossals o altres barreres que interfereixen la visió. En resum, al
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tractar-se d’una gran planícia, l’efecte no es troba restringit a l’espai i per tant l’efecte es
pot considerar entre moderat i sever.
Alçada relativa de l’estructura respecte la conca visual. El tram 3 presenta unes
cotes que oscil·len entre els 136 i els 142m, i l’alçada mitjana de la conca visual és de
143 m, amb la qual cosa les visuals que es llencen des de la conca visual presenten
alçades similars, i l’efecte és màxim.
Existència de barreres. En aquest tipus d’estructures es poden utilitzar barreres o
pantalles visuals que disminueixin l’efecte negatiu que aquest provoca. En el Tram 3,
aquestes es podrien posar en algun tram concret de l’estructura que ocultés la visió que
s’assoleix des del nucli d’El Papiol. En altres trams de la carretera, com el Tram 4, seria
interessant també posar barreres visuals a l’alçada de L’Escola Vinya del Camp Joliu, ja
que el traçat de la carretera anirà molt pròxim a l’escola. Per la resta i major part del
traçat, al creuar zones conreades i a certa distància de nuclis poblacionals, és poc
probable que s’utilitzin barreres visuals, i per aquest motiu, l’efecte es considera Elevat.
Freqüència d’observació. Aquest paràmetre, al igual que l’existència de barreres,
s’avalua de manera conjunta pels 4 trams. Així, la futura variant CN-340, serà visible
des dels entorns de l’Escola Vinya del Camp Joliu, des d’El Papiol, la vila de L’Arboç,
des de la carretera que uneix Banyeres i L’Arboç, i des de les vies de tren.Per tant,
l’efecte que aquest paràmetre comporta es considera Elevat.
TORRE 5
22,8%
Direcció preferent NO-SE.
Forma
Una segona direcció
minoritària cap a l’E.
Compacitat
Bastant compacte
Índex de dispersió
0,10
Valor màxim visible (%)
100
Alçada de l’estructura L’estructura oscil·la entre
respecte la conca visual
els 136 i els 142m.
Existència de barreres
Se’n podrien posar.
Des de l’Escola Vinya del
Camp Joliu, des d’El
Papiol, la Llacuneta, des de
Freqüència d’observació
la carretera que uneix
Banyeres i L’Arboç, i des
de la vila de L’Arboç
Superfície ocupada

Caracterització
Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
Moderat
Crític
Elevat

Elevat

Taula 5.13. Característiques de la conca visual del tram 3 i del conjunt dels trams en general.
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FACTORS DE VISIBILITAT
La visibilitat ha estat calculada en funció del percentatge de conca visual, la distància
ponderada i l’angle d’incidència ponderat.
A continuació es mostren els càlculs de visibilitat obtinguts per a cada tram.

Figura 5.32. Visibilitat Tram 1 – Variant CN340.

Figura 5.33. Visibilitat Tram 2 – Variant CN340.

Figura 5.34. Visibilitat Tram 3 – Variant CN340.

Figura 5.35. Visibilitat Tram 4 – Variant
CN-340.

En general la visibilitat presenta valors que oscil·len entre el 25 i el 50%. Tot i aixó,
s’observen zones on la visibilitat de la futura carretera presenta valors elevats
(coloracions vermelles de la Figura 31 a la 34) i que segueixen la direcció de la
carretera. Aquests màxims s’assoliran des de les següents zones: a la carretera que uneix
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Banyeres i L’Arboç, la part nord de la vila de L’Arboç (pendent cap al Nord), i sobretot
des del nucli d’El Papiol.

VULNERABILITAT
El mapa de vulnerabilitat és quasi el mateix per els 4 trams d’estudi, però en funció de
la seva conca visual. Es presenta el mapa de vulnerabilitat del Tram 3, ja que és el que
presenta major conca visual (Figura 5.36). Aquest mapa s’ha obtingut al definir les
cobertes del sòl en funció d’un factor d’influència de 0 a 1.

Figura 5.36. Mapa de Vulnerabilitat Tram 3 – Variant CN340

De manera subjectiva, s’han qualificat els nuclis poblacionals, i les zones industrials
que es troben dins la conca visual amb un factor més elevat que la resta de cobertes,
degut a la major freqüència d’observadors que presenten, i l’activitat que aquests
observadors hi desenvolupen. Les vies de comunicació com les línies de ferrocarrils i
l’autopista AP-7, que són quasi paral·leles al traçat de la futura carretera, han estat
ponderades amb un factor de 0,5, ja que són utilitzades per un gran nombre de viatgers.
La major part de la conca visual, però correspon a cobertes de conreus, i aquests han
estat ponderats amb un factor relativament baix, de 0,25, fet que comporta una baixa
influència d’aquest paràmetre en el mapa d’impacte final de cada Tram.
Tot i aquesta valoració del mapa de vulnerabilitat, s’ha de tenir en compte que els
diferents valors que s’han adoptat per cada coberta són subjectius, i es pren un valor o
un altre en funció del context concret de la zona d’estudi.
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FRAGILITAT
Les següents figures mostren els mapes de fragilitat de cada un dels trams, obtinguts a
partir de considerar el tipus de sòl existent entre cada punt de la conca visual i
l’estructura, i també el tipus de sòl de darrera de l’estructura, en una vista “fotogràfica”
virtual.

Figura 5.37. Fragilitat Tram 1– Variant CN340.

Figura 5.38. Fragilitat Tram 2 – Variant CN340.

Figura 5.39. Fragilitat Tram 3 – Variant CN340.

Figura 5.40. Fragilitat Tram 4 – Variant CN340.

La fragilitat s’avalua respecte el punt central de l’estructura. Com a tret característic
s’observen des del punt central, unes formes concèntriques que tornen més suaus a
mesura que creix la distància respecte el punt central. En el Tram 3 aquestes formes
s’observen de manera clara al llarg de tota la conca. Aquest fet és degut a dos motius, per
una banda, l’alineació recta de l’estructura, i per l’altre, el terreny pla a on es troba, que
fa que l’estructura tingui una presència predominant a la vista. En la Fragilitat mesurada
al Tram 4 (Figura 5.40) s’observa que en la zona on la carretera fa una corba, aquests
cercles concèntrics desapareixen, fet que posa de manifest que la orientació recta
provoca aquesta fragilitat.
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S’observa que no apareixen dins la conca visual, zones amb una elevada fragilitat,
doncs la coberta majoritària a la zona d’estudi són els conreus, als quals se’ls hi ha
assignat un valor de lleu (0,4). Les úniques zones que han mostrat un valor elevat de
fragilitat (Figura 5.40), són les mateixes que s’han definit en l’anàlisi de la fragilitat de
la Torre 5. També són de mides molt reduïdes i es concentren adjacents als boscos de
ribera de la riera Marmellar.
La major part de la conca visual presenta una fragilitat que oscil·la entre un 25 i un
50%.

IMPACTE
El mapa d’impacte visual generat per cada un dels trams definits i que es mostren a les
següents figures, són conseqüència de cadascun dels paràmetres definits fins al moment,
amb la seva respectiva ponderació.

Figura 5.41. Impacte visual Tram 1 – Variant
CN-340.

Figura 5.42. Impacte visual Tram 2 – Variant
CN-340.

Figura 5.43. Impacte Visual Tram 3 – Variant
CN-340.

Figura 5.44. Impacte Visual Tram 4 – Variant
CN-340.
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La majoria dels punts de la conca visual presenten impactes compresos entre el 25 i el
50%.
En el tram 4 no hi ha cap zona que presenti un impacte major del 75%.
IMPACTE SENSE FRAGILITAT
Al obtenir aquests mapes d’impacte amb tendències concèntriques respecte el punt
central de l’estructura, degudes a la fragilitat, es calcula de nou l’impacte visual, però
sense avaluar aquest factor, per tal de veure les diferències entre un i l’altre. La fòmula
per calcular l’impacte visual i els factors de pes utilitzats són els següents:
I. V. =

(Visibilitat ⋅ FP1 ) + (Vu ln erabilitat ⋅ FP2 )
2

(3.8)

on: FP1 = 0.5, i FP2 =0.5.

Figura 5.45. Impacte visual sense fragilitat
Tram 1 – Variant CN-340.

Figura 5.46. Impacte visual sense fragilitat
Tram 2 – Variant CN-340.

Figura 5.47. Impacte Visual sense fragilitat
Tram 3 – Variant CN-340.

Figura 5.48. Impacte Visual sense fragilitat
Tram 4 – Variant CN-340.
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La principal diferència de ponderar o no l’impacte amb el paràmetre de la Fragilitat
radica en què si no es té en compte la Fragilitat, els valors assolits d’impacte són
majors.

ANÀLISI D’IMPACTE VISUAL PEL CONJUNT TRAMS DE CARRETERA

Seguint la metodologia descrita en el capítol 3 de la present tesina, s’han realitzat un
conjunt d’anàlisis en funció de l’angle de visió considerat, 360º, 180º i 80º. Aquests dos
últims representen el impacte visual màxim.

Visió de 360º
El primer mapa que s’ha obtingut per la determinació de l’impacte visual que genera el
conjunt de les torres d’estudi és el corresponent a realitzar visions, des de cada punt de
la zona d’estudi, de 360º. A cada un dels punts s’ha determinat el nombre de trams
visibles (Figura 5.49) i s’ha sumat l’impacte que genera cadascuna d’elles (Figura 5.50).

Figura 5.49. Trams visibles variant CN-340 – Visió de 360º
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Figura 5.50. Impacte Visual variant CN-340.- Visió de 360º.

Les zones en les quals són visibles més trams de la carretera o part d’aquestes,
coincideixen amb les zones on la suma de l’impacte visual que genera cada un dels
trams és major. Des de la zona compresa entre la part est de la vila de L’Arboç i el nucli
d’El Papiol, variant la visió, es podrà arribar a veure quasi la totalitat de la carretera.
Això també s’aconseguirà desde les zones de més alçada, com el Turó de la Llacuneta,
algun tossal, i des de una zona redüida adjacent a l’embassament del Foix. L’impacte
visual mitja que provoca la carretera al llarg de tota la conca oscil·la entre mínim i
moderat, amb impactes no superiors al 50% (Figura 5.50).
Les zones corresponents a valors màxims d’impacte (50%) corresponen principalment
al sector E i NE de la vila de L’Arboç, i des del nucli d’El Papiol a L’Arboç.

Visió de 180º
El segon mapa d’impacte visual generat és el resultat de, des de cada punt de la zona
d’estudi, efectuar una visió de 180º, determinant l’angle d’impacte màxim, tal com si
realitzéssim una panoràmica d’aquest angle. Es determina el nombre de trams visibles i
es sumarà l’impacte que cada un d’aquestes produeix al punt en concret. Tot seguit, des
del mateix punt, es varia la visió 5º, respecte l’eix de visió original, i es torna a repetir el
procediment de determinar el nombre de trams visibles i l’impacte màxim que aquestes
sumen. De manera successiva, s’anirà variant la visió 5º i realitzant el mateix
procediment, fins a donar una volta sencera (360º). És a dir, que per cada punt de la
zona d’estudi, aquest procediment es realitza 72 cops. El valor d’impacte màxim assolit
al llarg d’aquestes 72 visions, s’emmagatzemarà, i és a partir d’aquests que en sorgeix el
segon mapa d’impacte visual màxim.
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Figura 5.51. Trams visibles variant CN-340. – Visió 180º.

Figura 5.52. Impacte Visual variant CN-340.- Visió de 180º.

L’impacte visual que provoca aquesta carretera, realitzant una visió de 180º, oscil·la
generalment entre un impacte mínim i moderat. Les zones en les quals s’observarà una
major part dels trams de la carretera ha disminuït algo, respecte la visió de 360º.
Aquestes zones continuent esse
El sector E i NE de la vila de L’Arboç, continua essent la zona on l’impacte visual és
més acusat (fins a 50%), juntament amb el turó de la Llacuneta i la zona adjacent a les
vies del tren de l’empresa Cristaleria Española. L’impacte que presentava la zona d’El
Papiol, amb una visió de 360º era més acusat que el que s’obté amb una visió de 180º.
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Visió amb 80º
El tercer mapa, s’ha realitzat seguint el mateix procediment que el segon mapa, però en
comptes de realitzar una visió de 180º, aquesta ha estat de 80º, corresponent a l’angle de
la visió humana. Les visions també s’han realitzat cada 5º, realitzant el mateix
procediment 72 cops per cada punt. Emmagatzemant per cada punt de la zona d’estudi,
l’angle d’impacte màxim

Figura 5.53. Trams visibles variant CN-340 – Visió 80º.

Figura 5.54. Impacte Visual variant CN-340 – Visió de 80º.

En general, l’impacte visual generat amb un angle de visió humana és mínim, tot i que
en zones puntuals arriba fins al 40%, de tipus moderat. En aquesta visió, l’impacte
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visual s’ha reduït algo respecte les visions anteriors. Tot i aixó, les zones que presenten
el màxim d’impacte segueixen essent les mateixes, el sector E i NE de la vila de
L’Arboç, els camps entre El Papiol i la vila de L’Arboç, el turó de la Llacuneta, i la
zona adjacent a les vies del tren a l’alçada de la cristalería Espanyola.

5.4 ANÀLISI IMPACTE VISUAL LÍNIA FERROVIÀRIA (T.A.V).

L’anàlisi del traçat del T.A.V. s’ha realitzat a partir de 4 trams de 1.000m de longitud,
cada un. A cada un d’aquests trams s’han calculat els mateixos paràmetres que els
avaluats en les torres d’alta tensió i la variant de la carretera CN-340. Tot i aixó, al igual
que en el cas de l’anàlisi de la carretera, només s’exposen els càlculs principals de cada
un dels trams, degut a l’extensió de dades, i/o repetició amb els resultats obtinguts.

CONCA VISUAL

El Tram que és vist des de més punts de la zona d’estudi és el tram 3. Aquest està situat
en la zona plana, i existeixen poques barreres que interfereixen amb la visió. El següent
tram més vist és el 4. Les altres dues conques es troben més limitades per barreres
visuals, com els edificis de l’empresa cristallera, els tossals, la pròpia vila, etc.
Àrea total zona d’estudi = 16,40 km2
Número de tram

Número de punts
amb visibilitat

Àrea amb
visibilitat (km2)

Tram-1
Tram-2
Tram-3
Tram-4

37.823
60.026
128.923
99.488

2,12
3,37
7,25
5,59

% d’àrea amb
visibilitat respecte
l’àrea total
13,0
20,5
44,2
34,0

Taula 5.14. Resum de les conques visuals de cada tram del T.A.V..
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Figura 5.55. Conca Visual Tram 1 – T.A.V.

Figura 5.56. Conca Visual Tram 2 – T.A.V.

Figura 5.57. Conca Visual Tram 3– T.A.V.

Figura 5.58. Conca Visual Tram 4 – T.A.V.

El Tram 3 és el que presenta una major àrea de conca visual i els punts que la formen
també veuen un nombre elevat de punts de l’estructura. Aquestes zones on es veu el
màxim de punts de l’estructura corresponen per una banda, als camps situats entre El
Papiol i la vila de L’Arboç, i també la vila de Banyeres del Penedès, ja que aquestes
dues zones es troben en una zona plana, a una cota molt semblant que la plataforma del
tren. També són zones de màxim valor, el sector est de la vila de L’Arboç, el turó de la
Llacuneta, i una part reduïda del vessant del Foix. El tram 4, que també presenta una
conca visual considerable, els punts que formen la seva conca veuen un nombre reduït
de punts interiors de l’estructura, doncs la vegetació de la Riera Marmellar provoca
l’efecte barrera fent que no sigui mai visible la totalitat de l’estructura. En canvi, el
Tram 3, presenta una conca reduïda, limitada al sud per barreres d’edificis, però els
punts que formen la conca visual veuen un percentatge molt elevat d’estructura, com els
situats a la zona oest de L’Arboç.
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Aplicació de l’anàlisi dels punts propers aplicat a la conca visual
TRAM-1
Mínim

Màxim

nº punts

%

Distància
aleatòria (m)

Distància
mitjana (m)

Coeficient de
variació

0
75
50
25
0

100
100
75
50
25

37.823
4.765
16.453
11.105
10.738

100
12,5
43,4
29,3
28,3

10,3
29,2
15,7
19,1
19,4

19,3
19,24
19,3
19,3
19,3

1,87
0,65
1,23
1,00
0,99

TRAM-2
Mínim

Màxim

nº punts

%

Distància
aleatòria (m)

Distància
mitjana (m)

Coeficient de
variació

0
75
50
25
0

100
100
75
50
25

60.026
6.015
31.236
22.775

100
10,0
52,0
37,9

8,2
26,0
11,35
13,3

19,3
19,2
19,3
19,3

2,35
0,73
1,692
1,45

TRAM-3
Mínim

Màxim

nº punts

%

Distància
aleatòria (m)

Distància
mitjana (m)

Coeficient de
variació

0
75
50
25
0

100
100
75
50
25

128.923
6.536
33.249
92.415
48.901

100
5,0
25,7
71,6
37,9

5,6
24,9
11,0
6,6
9,1

19,3
19,2
19,3
3,1
3,14

3,45
0,76
1,74
0,47
0,34

TRAM-4
Mínim

Màxim

nº punts

%

Distància
aleatòria (m)

Distància
mitjana (m)

Coeficient de
variació

0
75
50
25
0

100
100
75
50
25

99.488
17.293
47.507
34.688

100
17,3
47,7
34,8

6,3
15,3
9,2
10,8

19,3
19,2
19,3
19,3

3,03
1,25
2,09
1,79

Taula 5.15. Anàlisi de punts propers aplicat a la conca visual de cada tram – T.A.V..

En funció d’aquests resultats, si considerem el conjunt de la conca visual de cada un
dels trams, s’observa que la totalitat dels trams presenten una elevada compacitat. En
general, aquesta compacitat també es manifesta al llarg dels intervals definits, de tots els
trams, excepte el Tram 3, que en general presenta una major dispersió.
Els paràmetres descrits a l’apartat 3.2.4 del capítol 3 de la present tesina, en quant a
forma i complexitat de l’estructura i que també serveixen per conèixer la configuració
de l’entorn, ja s’han descrit anteriorment d’una manera molt aproximada a la que
correspondria al cas de la línia del T.A.V., doncs l’anàlisi fet de la carretera és l’anàlisi
d’una plataforma igual que la del tren, i tot i no ser del tot paral·lel a la carretera,
segueix la mateixa direcció a una distància molt pròxima.
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FACTORS DE VISIBILITAT

La visibilitat ha estat calculada en funció dels 3 factors citats a la metodologia: % de
conca visual, distància ponderada i angle d’incidència ponderat
A continuació es mostren els càlculs de visibilitat obtinguts per a cada tram.

Figura 5.59. Visibilitat Tram 1– T.A.V.

Figura 5.60. Visibilitat Tram 2 – T.A.V.

Figura 5.61. Visibilitat Tram 3 – T.A.V.

Figura 5.62. Visibilitat Tram 4 – T.A.V.

En general la visibilitat presenta valors que oscil·len entre el 20 i el 60%. Tot i aixó,
s’observa que en el mateix tram o a una distància molt propera a aquest, i amb la
mateixa direcció, es donen els valors més elevats de visibilitat.
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VULNERABILITAT

El mapa de vulnerabilitat s’obté al definir les cobertes del sòl en funció d’un factor
d’influència de 0 a 1. Els 4 mapes de vulnerabilitat obtinguts són molt semblants entre
ells, depenent la seva mida, i de la distribució de la conca visual. S’adjunten els resultats
obtinguts del Tram 1 i el Tram 3, ja que presenten majors difències de conca visual.

Figura 5.63. Vulnerabilitat Tram 1– T.A.V.

Figura 5.64. Vulnerabilitat Tram 3 – T.A.V.

Les diferents zones (nuclis poblacionals, zones industrials, etc. ) es qualifiquen
subjectivament d’igual manera que la detallada en el cas de la carretera.
Com és lògic, la major part de la conca visual correspon a cobertes de conreus, i aquests
han estat ponderats amb un factor relativament baix, de 0,25, fet que comporta una
baixa influència d’aquest paràmetre en el mapa d’impacte final de cada Tram.
Tot i aquesta valoració del mapa de vulnerabilitat, s’ha de tenir en compte que els
diferents valors que s’han adoptat per cada coberta són subjectius, i es pren un valor o
un altre en funció del context concret de la zona d’estudi.

FRAGILITAT

Les següents figures mostren els mapes de fragilitat de cada un dels trams, obtinguts a
partir de considerar el tipus de sòl existent entre cada punt de la conca visual i
l’estructura, i també el tipus de sòl de darrera de l’estructura, en una vista “fotogràfica”
virtual.
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Figura 5.65. Fragilitat Tram 1– T.A.V.

Figura 5.66. Fragilitat Tram 2 – T.A.V.

Figura 5.67. Fragilitat Tram 3 – T.A.V.

Figura 5.68. Fragilitat Tram 4 – T.A.V.

La fragilitat s’avalua respecte el punt central de l’estructura. Al igual que els resultats
obtinguts en l’anàlisi de fragilitat per una carretera, s’observen des del punt central, unes
formes concèntriques que es tornen més suaus a mesura que creix la distància respecte el
punt central. Tal i com ja s’ha comentat a l’anàlis de carreteres, aquest fet es dóna per
l’alineació tan recta del traçat, i per situar-se aquest en una zona tan planera.
Des dels punts de la conca visual del Tram 2 i 3, mirant en direcció al centre de
l’estructura, les cobertes existents entre la el punt d’observació i l’estructura, i les
existents a darrera d’aquesta corresponen majoritariament a conreus, als quals se’ls hi
ha assignat un valor de lleu (0,4).
En canvi, el Tram 4, al no estar centrat enmig de camps de conreus, sinó que creua la
Riera Marmellar, amb la seva corresponent vegetació. En aquest tram també es
concentren taques de mida molt reduïda amb un valor elevat de fragilitat, i que
corresponen als boscos de la Riera Marmellar. Aquestes petites zones ja havien estat
detectades en el càlcul de fragilitat de la Torre 5 i en el cas de la carretera.
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El conjunt de les conques dels 4 trams, presenten una fragilitat mitja del 50%.

IMPACTE

El mapa d’impacte visual generat per cada un dels trams que defineixen el traçat del
tren d’alta velocitat, és conseqüència de cadascun dels paràmetres definits fins al
moment, amb la seva respectiva ponderació.

Figura 5.69. Impacte visual Tram 1 –
T.A.V.

Figura 5.70. Impacte visual Tram 2 –
T.A.V.

Figura 5.71. Impacte Visual Tram 3 –
T.A.V.

Figura 5.72. Impacte Visual Tram 4 –
T.A.V.

La majoria dels punts de la conca visual presenten impactes compresos entre el 25 i el
50%.
IMPACTE SENSE FRAGILITAT
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Al obtenir aquests mapes d’impacte amb tendències concèntriques respecte el punt
central de l’estructura, degudes a la fragilitat, es calcula de nou l’impacte visual, però
sense avaluar aquest factor, per tal de veure les diferències entre un i l’altre. La fòmula
per calcular l’impacte visual i els factors de pes són els mateixos que els detallats en
l’anàlisi de la carretera (Fòrmula 3.8).

Figura 5.73. Impacte visual sense fragilitat,
Tram 1 – T.A.V.

Figura 5.74. Impacte visual sense fragilitat,
Tram 2 – T.A.V.

Figura 5.75. Impacte Visual sense fragilitat,
Tram 3 – T.A.V.

Figura 5.76. Impacte Visual sense fragilitat,
Tram 4– T.A.V.

En aquest cas, s’observa que les zones més properes a l’estructura presenten un impacte
major, que els resultats obtinguts ponderant la fragilitat, però a mesura que ens
allunyem de l’estructura, l’impacte disminueix respecte a l’obtingut a partir de la
fragilitat.
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ANÀLISI D’IMPACTE VISUAL PEL CONJUNT DELS TRAMS DEL T.A.V.

Seguint la metodologia descrita en el capítol 3 de la present tesina, s’han realitzat un
conjunt d’anàlisis en funció de l’angle de visió considerat, 360º, 180º i 80º. Aquests dos
últims representen el impacte visual màxim.
Visió de 360º

Figura 5.77. Trams visibles T.A.V. – Visió 360º.

Figura 5.78. Impacte Visual T.A.V.- Visió de 360º.

Les zones en les quals són visibles més trams(Figura 5.77)., en part coincideixen amb
les zones que presenten pendent respecte el traçat ferroviàri. També coincideixen amb
les zones on la suma de l’impacte visual de cada un dels trams visibles és major (Figura
5.78). L’impacte visual mitja que provoca la línia al llarg de tota la conca oscil·la entre
mínim i moderat, amb impactes no superiors al 50%.
Les zones corresponents a valors màxims d’impacte (50%) corresponen principalment
al sector E i NE de la vila de L’Arboç, i des del nucli d’El Papiol.
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Visió de 180º
El segon mapa d’impacte visual generat és el resultat de, des de cada punt de la zona
d’estudi, efectuar una visió de 180º, determinant l’angle d’impacte màxim, tal com si
realitzéssim una panoràmica d’aquest angle.

Figura 5.79. Trams visibles T.A.V. – Visió 180º.

Figura 5.80. Impacte Visual T.A.V.- Visió de 180º.

L’impacte visual que provoca aquesta línia, realitzant una visió de 180º, oscil·la
generalment entre un impacte mínim i moderat.
El sector E i NE de la vila de L’Arboç, continua essent la zona on l’impacte visual és
més acusat (fins a 50%), juntament amb el turó de la Llacuneta i la zona adjacent a les
vies del tren de l’empresa Cristaleria Española. L’impacte que presentava la zona d’El
Papiol, amb una visió de 360º era més acusat que el que s’obté amb una visió de 180º.
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Visió amb 80º
El tercer mapa, s’ha realitzat tot i seguint el mateix procediment, però amb una visió de
180º, aquesta ha estat de 80º, corresponent a l’angle de la visió humana.

Figura 5.81. Trams visibles T.A.V. – Visió 80º.

Figura 5.82. Impacte Visual T.A.V. – Visió 80º.

En general, l’impacte visual generat amb un angle de visió humana oscil·la entre el
mínim i el moderat, no superant el valor del 40%. En aquesta visió, l’impacte visual
s’ha reduït respecte les visions anteriors. Tot i aixó, les zones que presenten el màxim
d’impacte segueixen essent les mateixes, com per exemple, el sector Et i NE de la vila
de L’Arboç, els camps entre El Papiol i la vila de L’Arboç, el turó de la Llacuneta, i la
zona adjacent a les vies del tren a l’alçada de la cristalería Espanyola.
Les zones en les quals l’impacte visual és màxim són el sector E i NE de la vila de
l’Arboç, la zona de la Llacuneta una petita zona situada al massís del Foix (SE de la
zona d’estudi). Tot i això, l’impacte màxim és del 52%.
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5.5 SIMULACIÓ PAISATGÍSTICA
Actualment la instrumentació 3D de les estructures permet visualitzar l’estat final dels
projectes. Per simular les principals obres lineals que s’estudien a la present tesina s’ha
utilitzat el programa ISS Foresight v6.5.. Les figures següens postren dues vistes
virtuals des de l’aire, de la zona d’estudi.

Fotografia 5.9. Fotografies virtuals realitzades mitjançant el simulador ISS Foresight.
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Capítol 6.

CONCLUSIONS

L’objectiu d’aquest capítol consisteix en exposar les conclusions que s’extreuen de la
present tesina, i definir possibles línies d’investigació futures per tal de millorar l’anàlisi
d’impacte visual d’obres lineals. L’objectiu d’aquesta tesina ha consistit en poder
realitzar l’adaptació d’un programari específic de quantificació de l’impacte visual
d’estructures puntuals, com per exemple edificis, a la quantificació de trams d’obres
lineals, i conjunt de trams. Aquesta nova metodologia ha permès valorar l’impacte
visual que provoquen tres obres lineals en una mateixa àrea, d’aproximadament 16 km2.

6.1 ANÀLISI DE LÍNIA D’ALTA TENSIÓ, 220kV
L’impacte visual que provoca el conjunt de les torres de suport, d’una línia elèctrica, ha
estat quantificat per una banda en base a 3 mapes d’impacte funció de realitzar ,des de
cada punt de la zona d’estudi, una visió de 360º, de 180º i de 80º respectivament. Per
altre banda, s’ha assignat a cada una de les torres de suport un índex relatiu d’impacte,
per així poder determinar quines són les torres que causen un major impacte.
El mapa generat a partir de realitzar visions de 360º, és el que presenta un major
impacte i més dispers, doncs amb aquesta visió el nombre de torres visibles és més gran,
i per tant, l’impacte suma també ho és. A mesura que es redueix l’angle de visió, les
zones de major impacte disminueixen. Tot i això, en els tres mapes s’hi observen les
zones de màxim impacte, que es donen al sector est i nord est de la vila de L’Arboç, i al
turó de La Llacuneta.
En els mapes d’impacte generats amb visions de 180º i 80º, s’observa de manera més
clara la direcció que segueix la línia elèctrica. Un dels motius d’aquest fet és que els
mapes generats de 180º i 80º corresponen a mapes d’impacte màxim.
S’ha assignat un índex d’impacte relatiu a cada una de les torres de suport, podent
determinar d’aquesta manera, que les torres que causen una major impacte són les
situades entre el nucli d’El Papiol i la carretera que uneix Banyeres i L’Arboç (T-8, T-9,
T-10 i T-11). També s’ha assignat un valor elevat a la torre situada a l’entrada del
Polígon “El Foix” (T-3), doncs aquesta és visible diàriament per tots els treballadors
que accedeixen al polígon, i pels viatgers que circulen per la carretera CN-340.
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6.2 ANÀLISI CARRETERA, VARIANT CN-340
Per deteminar el grau d’afecció visual que generarà la construcció d’aquesta obra lineal,
s’han generat els mateixos mapes que en el cas de les torres elèctriques, i que
quantifiquen l’impacte en funció de la visió de l’observador. Així, des de cada punt de
la zona d’estudi, s’han realitzat visions de 360º, de 180º, i de 80º.
La futura variant de la CN.340 al seu pas per la zona d’estudi serà molt visible. El seu
traçat, transcorre pel NE adjacent a L’Escola Vinya del Camp Joliu, continua pels
camps situats entre “El Papiol” i L’Arboç, creua la carretera que uneix Banyeres i
L’Arboç, i passarà pels camps de darrera de l’Empresa Cristalería Espanyola, al SO de
la zona d’estudi.
L’únic mapa que reflecteix totes aquestes àrees és l’impacte generat amb una visió de
360º. A mesura que es redueix la visió les zones de major impacte es difuminen, però
tot i això el sector est i nord est de la vila de L’Arboç, i la zona de la Cristalería
Espanyola, mostren en els tres mapes un impacte major, no superior al 50%.
El nombre de trams visibles és molt semblant tant en el cas de 360º com el de 180º.

6.3 ANÀLISI TREN, T.A.V.

La quantificació de l’impacte visual en el cas del traçat ferroviàri d’alta velocitat s’ha
realitzat seguint la mateixa metodologia que les carreteres. S’han generat 3 mapes
d’impacte visual, en funció de diferents angles d’observació, que han permes valorar i
quantificar la totalitat del traçat a la zona d’estudi.
Aquesta estructura és la que ha proprocionat valors més reduïts d’impacte visual en
relació a les altres dues estudiades. Tot i ser una estructura molt visible, l’impacte
calculat ha presentat valors inferiors a la resta. Al igual que els resultats exposats a les
altres dues estructures, la quantificació d’impacte és major com més gran és l’angle de
visió, tot i que entre la visió de 360º i 180º hi ha poca diferència, essent aquesta més
notable amb una visió de 80º, on l’impacte general és de tipus mínim, i no s’observa
quasi cap zona amb un impacte moderat.
S’ha de tenir en compte que en aquest anàlisi no s’ha valorat l’impacte que provoca la
repetició uniforme de suports verticals que aguanten la catenària, i que en el cas de la
zona d’estudi, són els elements del TAV que provoquen un major impacte visual.
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6.4 VImpacte EN OBRES LINEALS
L’aplicació d’aquest programari per valorar quantitativament l’impacte visual d’obres
lineals, és de gran aplicació, sobretot per escollir la millor alternativa de traçat. Aquesta
eina presenta grans aventatges i algunes limitacions::

•

•

AVANTATGES:
-

S’obté un nombre elevat d’informació relacionada amb l’impacte visual,
tant pel què fa a la realització i anàlisi de variades cartografies, com a
nivell estadístic.

-

La precisió en la valoració de la conca visual és molt elevada, doncs
permet interpolar la malla topogràfica i de cobertes inicial de 30 x 30m, a
1m x 1m.

-

S’utilitzen variables que no es solen tenir en compte a nivell quantitatiu,
com per exemple la fragilitat i la vulnerabilitat.

-

Permet realitzar de forma automàtica, el càlcul d’un conjunt relacionat
d’estructures, com són les torres d’alta tensió o trams de determinada
longitud d’una carretera o línia de ferrocarril.

-

Permet fer de manera molt efectiva l’anàlisi d’impacte de gairebé
qualsevol estructura 2D o 3D, mitjançant un nombre molt elevat de punts
sobre la topografia o àrea d’estudi (per la present tesina han estat
avaluats 600.000 punts).

INCONVENIENTS:
-

En el cas de voler definir trams de carretera o tren de menor longitud, per
així millorar la precisió, s’haurà de tenir en compte que per cada tram es
realitzaran tots els càlculs fins a determinar l’impacte, fent per una banda
que el temps computacional sigui molt elevat, i per l’altre, que el nombre
de fitxers resultants ocupi una memòria considerable. Per exemple, en
l’anàlisi d’una torre, es poden generar fins a 650.000 arxius.

-

La resolució real que es té del mapa de cobertes és de 30 x 30m. Degut a
la poca presició que aquest mapa presenta, en alguns casos és necessari
fer-hi canvis, píxel a píxel, indicant la coberta real.

-

El paisatge només es considera dins del programari, amb el mapa de
cobertes i el topogràfic. La versió actual del programari, encara no
contempla la utilització i/o anàlisi d’unitats del paisatge.
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6.5 RECOMANACIONS:

Com a recomenacions per futures línees d’investigació de la valoració quantitativa de
l’impacte visual d’obres lineals o ampliació d’aquest programi, es proposa:
-

Considerar l’avaluació de l’impacte visual de les estructures, mitjançant la
metodologia actual però incluint les unitats del paisatge. Aixó es podrà realitzar
en el moment en què estiguin fetes les cartes i els catàlegs del paisatge.

-

No s’ha realitzat la valoració quantitativa dels cables de les torres d’alta tensió.
La majoria de torres suporten una gran quantitat de cables, i aixó es tradueix en
què el nombre de punts de test és molt gran. Tot i ser possible el càlcul amb la
metodologia actual, no és viable degut a l’enorme temps de càlcul
computacional, i a l’extens nombre d’arxius generats. S’hauria de fer una
metodologia molt concreta per avaluar l’impacte dels cables

-

No s’ha realitzat cap avaluació de la opinió pública en forma d’enquestes o
altres procediments. S’hauria de considerar dins de la metodologia, a més dels
valors quantitatius matemàtics, els socials, ponderant els primers amb la opinió
de la gent de la zona.

-

No s’han realitzat degut a l’elevat nombre d’estructures, l’avaluació de l’impacte
dels suports de la catenària del TAV. S’hauria de buscar una metodologia
simplificada que pogués fer viable aquesta avaluació.

-

Una altre consideració que es pot tenir en compte és l’avaluació de l’ús de les
estructures lineals, és a dir, el pas dels trens, i dels cotxes, i aixó, tant de dia com
de nit. El moviment dels objectes per l’estructura lineal produeix un impacte
elevat, ja que crida l’atenció de l’observador.
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I. JUSTIFICACIÓ

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, regula el contingut
dels estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. Estableix que aquests
documents són l’instrument que ha de garantir la consideració dels l’impactes en el
paisatge de certes actuacions, projectes d’obres o activitats.
Per la seva banda, el Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, que desenvolupa la Llei
d’urbanisme, i les normatives dels Plans directors urbanístics del sistema costaner i
dels Plans territorials parcials, estableixen el seguit de supòsits en que determinades
actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada -que previsiblement poden comportar
canvis en el paisatge- incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte i
integració paisatgística (EIIP).
La finalitat dels EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de les esmentades
actuacions i exposar les mesures d’integració previstes en els corresponents
projectes. La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge és l’òrgan competent de
l’Administració que ha d’emetre els Informes preceptius dels EIIP, en tots aquells
casos previstos normativament, amb la finalitat de verificar la idoneïtat i la suficiència
dels criteris i mesures adoptades.
Amb la finalitat d’orientar i facilitar la tasca de redacció dels Estudis d’Impacte i
Integració Paisatgística (EIIP), el Servei de Paisatge de la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge ha elaborat la present Guia metodològica. El seu objectiu
principal és servir de pauta per a la realització d’un tipus de treball que encara no
compta amb una llarga tradició al nostre país i que presenta unes característiques
específiques en relació a d’altres estudis sobre actuacions en el territori.

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General d’ Arquitectura i Paisatge

3

Jornada tècnica L’ESTUDI I L’INFORME D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

II. CARACTERÍSTIQUES
L’Estudi d’impacte i Integració paisatgística (EIIP) és un document tècnic
encaminat a preveure les conseqüències sobre el paisatge de l’execució d’una
proposta, sigui un projecte constructiu o de planejament, i a exposar els criteris
adoptats per a la seva integració paisatgística.
El procés d’integració paisatgística de la proposta en el seu entorn ha de ser
inherent al procés d’elaboració de la mateixa proposta. Per tant, l’objectiu
principal de l’EIIP no és establir mesures correctores sinó demostrar que els criteris i
les mesures previstes són les més adequades i suficients per garantir una correcta
integració de les actuacions en el paisatge.
L’EIIP ha de servir de base perquè l’administració pugui determinar la seva
compatibilitat amb els requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar la seva
idoneïtat i la seva suficiència des del punt de vista d’integració paisatgística.
L’EIIP té una orientació eminentment pràctica i per aquesta raó ha de presentar un
caràcter concís i alhora complet. S’ha centrar en l’anàlisi dels efectes generats en el
paisatge per cada actuació proposada, especialment per aquelles accions que
poden alterar la seva fesomia, la seva dinàmica i els seus valors. No és
necessari que els EIIP incloguin l’anàlisi d’aquelles variables de caràcter
mediambiental sense incidència directa o indirecta sobre el paisatge, que ja són
objecte de tractament específic en els estudis preceptius corresponents.
Els EIIP s’han de poder adaptar raonablement a la naturalesa i a l’abast de cada
proposta, és a dir, han de permetre en cada cas seleccionar les variables més
significatives i adequar els tipus de documents a aportar, tot respectant el
mètode i el rigor en l’anàlisi. L’extensió i la importància dels diversos apartats podran
ser variables, en el sentit que es podran adaptar a la naturalesa de les actuacions, al
seu abast territorial i a d’altres criteris objectivables que estableixin els equips
redactors.
El document resultant ha raonar suficientment l’opció o opcions adoptades i d’aportar
la informació textual i gràfica necessària per poder procedir a la seva valoració:
mapes, plànols, fotografies, modelitzacions visuals, etc.
La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, l’òrgan competent encarregat d’emetre
l’Informe d’integració paisatgística, podrà sol·licitar documentació complementària si
considera que s’han obviat o no s’ha aprofundit prou en alguns dels apartats de
l’EIIP.
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III. ESTRUCTURA DE L’ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ
PAISATGÍSTICA

III.1 DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI
Aquest apartat té com a objectiu la descripció acurada de l’emplaçament on se
situa la proposta, amb especial atenció a les variables que defineixen el seu
paisatge. Es considera emplaçament aquell àmbit del territori que té una
relació estreta amb la localització de la proposta, ja sigui visual o d’altra índole.
També s’analitzarà la visibilitat, així com els components i el valors del
paisatge de l’emplaçament.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC

Es procedirà a una descripció de l’emplaçament que inclogui una síntesi de
les seves dades generals, com la situació geogràfica, els nuclis de
població propers, els accessos existents, etc. S’acompanyarà aquesta
informació d’un recull amb la informació cartogràfica i fotogràfica que permeti
la seva localització i descripció (plànols topogràfics, ortofotomapa,
cartografia temàtica, fotografies que facilitin una millor coneixement dels
elements existents, etc.).

FACTORS DE VISIBILITAT
Els factors de visibilitat són d’especial importància per poder caracteritzar el
paisatge existent. Es representarà gràficament la conca visual, entesa
com l’àmbit del territori que és visible des de la implantació de la
proposta en funció de la topografia. L’escala de representació haurà de
tenir un nivell de detall igual o superior a 1:5.000. Sobre la representació
anterior, s’hi podrà superposar, si es considera significatiu, la conca visual
real (on, a més de la topografia, es consideren les zones d’ombra creades
per altres elements com la vegetació, les edificacions, etc.)
Es localitzaran els principals punts d’observació (nuclis de població,
miradors, etc.) i, si escau, els principals recorreguts visuals (carreteres,
camins, etc.). Les vistes fotogràfiques des de els principals punts
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d’observació o recorreguts visuals són documents gràfics que faciliten en
gran mesura la interpretació i elaboració de la proposta que cal aportar.

COMPONENTS I VALORS DEL PAISATGE

La descripció dels components del paisatge identificarà els principals
elements que caracteritzen i estructuren el lloc (formes del relleu, cursos
hídrics, masses de vegetació, trama agrícola, implantacions urbanes,
infraestructures, etc.). Cal descriure el paisatge atenent a aspectes visuals,
com ara les formes (àrees, vores, línies, punts), el cromatisme i la textura. I
ponderar aquestes variables en funció de la seva, continuïtat, diversitat,
dominància, unitat, intensitat, integritat, complexitat, etc. (vegeu definicions a
l’annex). Aquesta anàlisi permetrà identificar els elements principals que
configuren el paisatge.
La valoració del paisatge existent, a partir de la descripció dels
components del paisatge, ha d’aportar dades útils al procés d’elaboració de
la proposta. L’objectiu és que aquesta incorpori des de l’inici criteris bàsics
que garanteixin la millor inserció possible de l’actuació en el seu entorn.
Els valors més destacats determinen la qualitat paisatgística en base a
aspectes intrínsecs del paisatge i en base als seus valors estètics, ecològics,
productius, socials, etc. (vegeu definicions a l’annex). La qualitat pot ser
ponderada, enriquida o matisada a partir de factors com ara la singularitat,
l’autenticitat, la representativitat, la integritat, la rellevància social, la unitat,
etc.
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III.2. PROPOSTA
En aquest apartat es procedirà a fer una descripció sintètica de la proposta,
incloent-hi la informació normativa del planejament del lloc on s’insereix i una
anàlisi dels efectes paisatgístics de l’actuació proposada, amb l’objectiu de
preveure el paisatge resultant.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

La descripció de la proposta inclourà la síntesi dels continguts de les
principals actuacions i usos previstos. A més, haurà d’aportar la informació
necessària per entendre l’abast i la resolució formal de les actuacions
proposades, mitjançant la cartografia necessària a una escala adequada per
a la seva comprensió.
Cal incloure, com a mínim, un plànol topogràfic on es pugui apreciar la
inserció del projecte en el seu emplaçament, la planta dels elements
construïts (moviments de terres, edificacions, murs, vials, tanques,
plantacions, instal·lacions, etc, seccions i alçats de la proposta i de l’entorn,
en els que es poguí apreciar la implantació topogràfica. També cal
especificar els materials i les espècies vegetals que es preveu utilitzar. És
convenient que la informació cartogràfica es complementi amb simulacions
fotogràfiques i dibuixos que permetin visualitzar la proposta en el seu
entorn paisatgístic.
La definició dels elements i/o accions més significatius sobre el paisatge
permetrà caracteritzar, més endavant, els impactes i les mesures
d’integració. Els canvis amb major incidència paisatgística inclouen, per
exemple, la introducció de nous elements en el camp visual (aparició de
nous volums, fites, elements lineals), la modificació de xarxes (obertura de
camins i carreteres, desviament de cursos d’aigua), la creació de nous
elements conformadors de paisatge (masses d’aigua, modificacions de
topografia), la plantació de masses vegetals (grups d’arbres, alineacions,
filtres i pantalles, arbres isolats, etc.), les eleccions de cromatisme i
textura (selecció de materials, paletes de colors, etc.), etc.
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ESTAT DEL PLANEJAMENT

El recull de la informació del planejament i dels espais amb algun tipus de
protecció especial permetrà conèixer el context normatiu que afecta
l’emplaçament de la proposta. Aquest recull estarà integrat pel planejament
d’abast territorial (pla territorial general, plans territorials parcials, plans
directors urbanístics, etc.), el planejament sectorial (plans de carreteres, pla
d’espais d’interès natural, plans d’infraestructures, etc.), el planejament
municipal (règim urbanístic, normativa d’aplicació, plans especials, catàlegs
de masies i cases rurals, etc.), els documents o directrius sobre el paisatge
(catàlegs del paisatge, cartes del paisatge, etc), i altres normatives o
directrius amb incidència sobre l’emplaçament. Convé ressaltar les
referències al paisatge que estableixi aquesta normativa, pel que fa a la
incorporació de directrius o objectius de qualitat.

FRAGILITAT PAISATGÍSTICA
La fragilitat paisatgística en relació a la proposta es definirà com la
susceptibilitat d’un paisatge a veure alterat els seus valors i el seu caràcter
per l’efecte paisatgístic produït per l’actuació proposada. Cal fer una
descripció dels factors que repercuteixen especialment en la fragilitat del
paisatge del lloc: abast de la conca visual, accessibilitat, grau de
freqüentació per la població, capacitat d’emmascarament de la vegetació,
edificacions, presència d’elements discordants, etc.
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III.3 CRITERIS D’INTEGRACIÓ
En Aquest apartat es farà a partir, de la definició dels efectes paisatgístics que
resulten de la proposta, un anàlisis reflexiu dels criteris d’integració que s’han
incorporat en el desenvolupament del projecte, així com preveure, si s’escau,
un estudi d’alternatives i establir una valoració dels possibles impactes
paisatgístics.

CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ
Els criteris d’integració tenen com a objectiu guiar les decisions que es
prenen durant l’elaboració de la proposta i contribuir a la seva integració
paisatgística. Es farà, doncs, una síntesi que permeti entendre l’aproximació
i la consideració al paisatge que s’ha seguit durant el procés d’elaboració de
la proposta.
Per a l’assoliment d’una integració òptima es poden seguir diverses
estratègies, en funció del tipus de proposta i de la seva relació amb el
paisatge (harmonització, camuflatge, singularització, etc. I adoptar unes o
altres mesures concretes d’integració
Les mesures d’integració són les actuacions espcífiques que incorpora la
proposta per tal d’evitar, reduir o compensar l’efecte del projecte en el
paisatge i facilitar-ne la seva integració:


Preventives: mesures que s’han aplicat en la mateixa concepció del
projecte i en la fase d’execució de les obres per tal d’evitar la generació
d’impactes.



Correctores: mesures que s’incorporen al projecte amb la finalitat
d’aconseguir reduir l’abast i la intensitat dels impactes en el paisatge.



Compensatòries: mesures previstes per a aquells casos en que no és
possible la correcció dels impactes i es contempla rescabalar els seus
efectes.

ANÀLISI D’ALTERNATIVES
En funció de la complexitat del projecte podrà ser convenient que l’EIIP
desenvolupi diverses alternatives per poder escollir l’opció més reeixida des
del punt de vista de la integració en el paisatge. En aquest cas, es
caracteritzaran els condicionants de cadascuna d’elles, es valoraran i
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compararan els seus avantatges i inconvenients i justificarà l’opció
adoptada entre les hipòtesis avaluades.
Les alternatives podran comportar canvis en les diverses variables que
intervenen en la proposta, orientades sempre a adequar la seva integració
en el paisatge: ubicació del projecte, aspectes compositius o
estructurals, disseny formal, tipologia constructiva, processos,
materials, cromatisme, tractament de la vegetació, etc.
Per a una millor comprensió de les alternatives es procedirà a la
representació virtual del projecte mitjançant simulacions fotogràfiques o
altres sistemes de representació.
En el cas que es contemplin i avaluïn diferents alternatives, s’efectuarà una
comparativa que permeti sintetitzar les principals diferències detectades i
facilitar la presa de decisions.

IMPACTE PAISATGÍSTIC
Un cop caracteritzat el paisatge previ, descrita la proposta, sintetitzats els
criteris i les mesures d’integració adoptats i comparat les alternatives
sospesades (si s’escau), cal caracteritzar, definir i valorar els impactes
paisatgístics potencials associats a les actuacions proposades. S’han
d’identificar tots els elements que tenen efectes paisatgístics. No només els
directament relacionats amb les actuacions de la proposta, si no també els
que es poden derivar dels nous usos: accessos, subministraments,
freqüentació, etc.
Per caracteritzar els impactes paisatgístics caldrà considerar, per una
banda, la valoració realitzada dels components del paisatge previ, per l’altre
banda, els elements / accions de la proposta amb efecte paisatgístic. El
resultat, serà un llistat d’interaccions que es consideraran impacte
paisatgístic.
La definició dels impactes paisatgístics es basarà en avaluar el resultat
esperat de les accions amb incidència sobre el paisatge considerant
l’efectivitat de les mesures d’integració proposades.
La valoració dels impactes paisatgístics establirà la seva magnitud en
funció de la seva afectació en el paisatge:

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General d’ Arquitectura i Paisatge

10

Jornada tècnica L’ESTUDI I L’INFORME D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA



Compatibles: impactes que permeten una integració de la proposta amb
l’aplicació de mesures senzilles o que no requereixen mesures
d’integració.



Moderats: impactes que es redueixen substancialment amb l’aplicació de
mesures d’integració.



Severs: impactes que no es poden solucionar amb mesures d’integració i
fan aconsellable replantejar la concepció del projecte.



Crítics o incompatibles: impactes amb efectes molt intensos en el
paisatge, que superen el llindar tolerable i fan desaconsellable la
proposta.

SÍNTESI
L’apartat Síntesi consisteix en una sinopsi de l’EIIP que ha de contenir la
informació més rellevant de cadascun dels apartats tractats en l’Estudi.
Ha de ser entenedora: ha de transmetre de manera clara, concisa i fiable la
informació i ha de tenir els continguts mínims essencials per poder-se llegir
independentment. Finalment, ha de contenir la valoració del projecte per part
dels redactors i una conclusió de caràcter global.

IV. EQUIP REDACTOR
L’Estudi d’impacte i integració paisatgística requereix la concurrència de
professionals competents en la lectura i interpretació del paisatge (paisatgistes,
ambientòlegs, arquitectes, historiadors, enginyers, geògrafs, etc.)
Segons l’abast i la naturalesa específica de cada projecte es requerirà de la
participació conjunta d’especialistes de diversos àmbits. En aquest cas, els estudis
d’integració paisatgística seran coordinats per un director del treball a qui
correspondrà signar l’estudi.
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ANNEXOS
Amb la finalitat de facilitar la tasca d’elaboració i de redacció dels Estudis d’impacte i
integració paisatgística, s’inclou a continuació una taxonomia relativa als components i als
valors del paisatge, seguint els mateixos criteris utilitzats en els Catàlegs del paisatge de
cadascun dels set àmbits territorials de Catalunya. També s’hi inclou una proposta tipològica
de les estratègies d’integració paisatgística.

I. COMPONENTS DEL PAISATGE

Formes dels components:
Àrees. Grans taques i conjunts que conformen la imatge.
Vores. Límits entre espais i àrees que es manifesten formalment com a línies, ruptures o
marges (carreteres, camins, tallafocs, murs, penya-segats, etc).
Línies. Elements continus presents en la imatge en forma de traços, franges, contorns o
perfils (horitzó, silueta d’un nucli, trama parcel·lària, etc).
Punts. fites puntuals perceptibles i rellevants a curta o llarga distància (esglésies, torres,
arbres monumentals o aïllats, etc).
Relacions entre components:
Unitat. Qualitat per la qual el tot és major que la suma de les parts.
Varietat. Relacions de repetició, segregació, ordenació, etc, entre ells.
Intensitat. similituds, contrastos, indiferències, etc, en la composició.
Integritat. grau de naturalitat.
Complexitat. quantitat d’informació visual que cal processar.

II. VALORS DEL PAISATGE

Valors intrínsecs del paisatge:

Estètics. Es relacionen amb la capacitat que té un paisatge per transmetre un determinat sentiment
de bellesa, en funció del significat i apreciació cultural que ha adquirit al llarg de la història, així com
del valor intrínsec en funció dels colors, la diversitat, la forma, les proporcions, l’escala, la textura i la
unitat dels elements que conformen el paisatge. Alguns exemples són:
Interfícies paisatgístiques on es produeixen combinacions harmòniques (agricultura-natura,
costa-mar, construït-entorn, roca-bosc).
Patrons nítids, és a dir, àrees clarament recognoscibles respecte del seu entorn (com
estructures concèntriques, vessants de secà, valls completes).
Fons escènics (turons, línies de muntanyes, horitzons)
Conjunts monumentals (monuments singulars en entorns urbans, construccions agrupades)
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Altres singularitats estètiques (alineacions arbòries en marges de carreteres i camins,
accessos endreçats als nuclis)
Ecològics. Fan referència als factors o elements que determinen la qualitat del medi natura. Es
consideraran:
.
.

Espais amb interès natural, que inclouran també els paisatges “reconeguts” per criteris
estrictament naturals.
Connectivitat ecològica entre espais naturals.

Productius. Estan relacionats amb la capacitat d’un paisatge per proporcionar beneficis econòmics,
convertint els seus elements en recursos. La productivitat es pot obtenir a través d’activitats:
.Agrícoles, Ramaderes, Forestals, Cinegètiques, Turístiques, Industrials, Mineres...

Històrics. Corresponen a les petges més rellevants que l’ésser humà ha deixat en el paisatge al llarg
de la història, com:
.Tipologies constructives (masos, molins, barraques, cabanyes, torres, ponts, castells,
muralles, esglésies).
.Tipologies d’assentament.
.Distribució històrica de l’activitat depenent de les condicions naturals del territori
(àrees
de pastura transhumant, colònies industrials).
.Restes arqueològiques.
.Centres històrics dels nuclis urbans o altres conjunts arquitectònics (colònies industrials).
.Estructures parcel·làries i els seus límits (marges, murs, tanques, closes).
.Sistemes d’infraestructures de contenció de sòls (terrasses, bancals)
.Sistemes de rec autòctons (formats per recs tradicionals, fonts, ponts de pedra,
passeres, pous, sínies).
.Espais on es desenvolupen tècniques de treball tradicional.
.Xarxa de camins públics i camins ramaders.
.Altres sistemes d’infraestructures.

Ús social. Es relaciona amb la utilització que fa un individu o un determinat col·lectiu d’un paisatge
per a:
.Mobilitat.
.Itineraris, sobretot els accessibles a les persones amb problemes de mobilitat.
.Gaudi o lleure.
.Passeig.
.Repòs.
.Observació de panoràmiques (miradors, recorreguts...)
.Lloc de trobada
.Educació
.Esport
.Funcions terapèutiques

Mitològics. Fan referència a aquells elements del paisatge que tenen atribucions simbòliques
col·lectives lligades a l’explicació d’històries fantàstiques o llegendes.
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Religiosos i espirituals. Corresponen a elements del paisatge o paisatges en el seu conjunt que es
relacionen amb pràctiques i creences religioses, com per exemple:
.Àrees de dolmens, sepulcres i altres enterraments.
.Indrets i recorreguts per on transcorren processons.
.Indrets i recorreguts per on transcorren peregrinacions.
.Espais on se celebren aplecs de caràcter religiós.

Simbòlics i identitaris. El valor identitari es correspon amb la identificació que un determinat
col·lectiu sent amb un paisatge. Ambdós valors –simbòlic i identitari- fan referència a elements del
paisatge o paisatges en el seu conjunt amb una gran càrrega simbòlica o identitària per les
poblacions locals (o, en general, per la catalana) per establir-hi relacions de pertinença o expressions
de nacionalitat. La identitat haurà de valorar-ne com una expressió de cada àmbit territorial o de
determinades parts del territori, com determinades formacions paisatgístiques pròpies (feixes amb
pedra seca, mosaics agroforestals, la façana litoral) o determinades muntanyes.

III. ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
La integració en el paisatge es pot assolir mitjançant múltiples mecanismes, sovint emprats
complementàriament, que es poden sintetitzar en tres estratègies bàsiques:
Harmonització: persegueix que les noves actuacions s’integrin en el paisatge com a
elements positius o com a mínim neutres pel que fa als valors d’aquest, s’entén com a
estratègia preferent.
Mimesi / camuflatge: s’utilitzarà quan la integració només sigui possible mitjançant l’ocultació
total o parcial de l’actuació. Aquesta estratègia també es pot emprar complementàriament en
aquells casos en què no sigui possible assolir un grau suficient d’harmonització.
Singularització; pretén que la imatge de la intervenció passi a ser un component principal del
paisatge. L’oportunitat d’aquesta última estratègia haurà d’estar especialment justificada.
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RADIACIÓ SOLAR
ZONA ESTUDI

Gener: 7 – 8 MJ/m2

Febrer: 10,5 – 11 MJ/m2

Març: 14 – 14,5 MJ/m2

Abril: 19 – 19,5 MJ/m2

Maig: 22,5 – 23 MJ/m2

Juny: 24,5 – 25 MJ/m2

Juliol: 23 – 23,5 MJ/m2

Agost: 19,5 – 20 MJ/m2

Setembre: 15,5 – 16 MJ/m2

Octubre:11 – 11,5 MJ/m2

Novembre: 7,5 – 8 MJ/m2

Desembre: 6 – 6,5 MJ/m2

VEGETACIÓ
ZONA ESTUDI

Les fotografies que es mostren en el present annex han estat realitzades a la zona
d’estudi i corresponen als diferents tipus de vegetació existent.

CONREUS
VINYA (Vitis vinifera)

CEREALS (Ceres)

OLIVERA (Olea europaea)

AMETLLERS (Prunus dulcis)

BOSCOS
PI BLANC (Pinus halepensis)

ALZINA(Quercus ilex)

BOSCOS DE RIBERA
FOTOGRAFIES GENERALS:
Fotografia general de la cua de l’embassament del Foix:

.
Fotografies Riera Marmellar:

Arbori
PI BLANC (Pinus halepensis)

PLATANER (Platanus x hispànica)

POLLANCRES (Populus nigra)

FREIXE (Fraximus angustifolia)

Arbustiu
CANYÍS (Phragmites australis)

TAMARIU (Tamarix anglica)

HEURA (Hedera helix)

JONC (Aphyllanthes monspeliensis)

CÀREX (Càrex goodenough)

Etc.

OPUNTIA (Opuntia ficus)

MÀQUIA LITORAL
Arbori, amb arbres espaiats
PI BLANC (Pinus halepensis)

GARROFER (Ceratonia siliqua)

Arbustiu
MARGALLÓ (Chamaerops humilis)

LLENTISCLE (Pistacia lentiscus)

Garric o coscoll (Quercus coccifera)

ARÇOT (Rhamnus lycioides)

ARÍTJOL (Smilax aspera)

ESPARRAGUERA (Asparagus acutifolius)

BRUC D'HIVERN (Erica multiflora)

CÀDEC (Juniperus oxycedrus)

Herbes
LLISTÓ (Brachypodium retusum)

CÀREX (Carex halleriana)

Etc.

BOSQUINES I BROLLES
Arbori
PI BLANC (Pinus halepensis)

ARBUSTIU
ROMANÍ (Rosmarinus officinalis)

LLENGUA DE BOU (Anchusa azurea)

MALEÏDA (Linum suffruticosum)

ESTEPEROLA (Cistus clusii)

BRUC D'HIVERN (Erica multiflora)

BUFALAGA TINCTORIA (Thymelaea tinctoria)

BARBALLÓ (Lavandula latifolia)

FUMANA (Fumana sp.pl).

FARIGOLA (Thymus vulgaris)

BOTJA D'ESCOMBRES (Dorycnium pentaphillum)

HELIANTEMS (Helianthemum sp.pl.)

ARGELAGA (Genista scorpius)

GARRIC (Quercus coccifera)

GATOSA (Ulex parviflorus)

PINZELL (Staehelina dubia)

ATRACTILIS (Atractilis humilis)

Herbes
LLISTÓ ( Brachypodium retusum)

SANADELLA (Stipa juncea)

AVENA DE BROLLA (Avena spp.)

AVENA BROMOIDES (Avena spp.)

Etc.

