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ANNEX 1 – Avaluació d’impacte visual paisatgístic  

1.1 Introducció 

Per tal de poder realitzar l’impacte visual de l’estructura d’impacte definida, es dura a terme la 

metodologia basada en el programari VImpacto 2.0, desenvolupada pel Centre d’Avaluació de 

l’Impacte Visual d’Estructures, en concret per el responsable, el Dr. Victor Pinto. 

 

1.2 Càlcul de l’índex d’impacte visual  

1.2.1. Càlcul i anàlisi de la conca visual  
 

Definició de la zona d’estudi 

Per tal de poder calcular la conca visual s’ha de definir l’àrea d’estudi, que, de forma genèrica 

pren com a centre la estructura d’impacte. Tenint en compte que l’àrea de la zona d’estudi es 

irregular, s’ha considerat pel tipus d’estructura que la visibilitat té un límit màxim de 7.500 m 

de distància. 

Per tant, les coordenades UTM que defineixen l’àrea quadrada d’impacte són (Taula 1):  

 

x Mín. 288.535 
 

y Mín. 4.563.574,25 

x Màx. 298.555,75 y Màx. 4.573.595 

 
  

z Mín. 24 

z Màx. 549 
  

 

Taula 1: Dimensions de l’àrea d’estudi en coordenades UTM, alçada màxima i mínima (m). Font: Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); http://www.icgc.cat/. 

 

Mapa topogràfic i de cobertes de la zona 

Per tal de representar el mapa topogràfic de la zona un cop definida l’àrea d’impacte, el 

programa VImpacto genera el mapa topogràfic de la zona d’estudi amb pas de malla de 30x30 

m (Font: ICGC). 

En la següent il·lustració (Il·lustració 1), es representa el mapa topogràfic de la zona d’estudi: 
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Il·lustració 1: Mapa topogràfic de la zona d’estudi. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); 

http://www.icgc.cat/; mapa d’elaboració pròpia (Surfer 9). 

 

Pel que fa al mapa de cobertes, de forma anàloga al mapa topogràfic, a partir del programa 

VIimpacto, es genera el mapa de cobertes amb pas de malla de 30x30 m (Font: ICGC). 

En la següent il·lustració (Il·lustració 2), es representa el mapa de cobertes de la zona d’estudi: 

 

Il·lustració 2: Mapa de cobertes de la zona d’estudi. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); 

http://www.icgc.cat/; mapa d’elaboració pròpia (Surfer 9). 
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Anàlisi de la topografia 

VImpacto, realitzarà un estudi de l’alçada relativa del relleu respecte a les estructures d’impacte, 

per tal de poder analitzar de forma qualitativa l’alçada relativa de qualsevol punt de l’àrea 

d’estudi respecte a la estructura d’impacte  

Per tal de poder obtenir aquest valor d’alçada relativa (zrelativa), s’obté a partir de la resta d’una 

alçada qualsevol del relleu (zrelleu) i l’alçada del centroide de l’estructura d’impacte (zcentroide) i es 

divideix aquest resultat per un valor referent d’alçada (alçada màxima o mínima de l’àrea 

d’estudi (zreferència)) (Fórmula 1), es a dir:  

 

           
                              

           
 

 

Fórmula 1: Càlcul del valor d’alçada relativa (m). Font: Victor M. Pinto (2018);“Impacto visual paisajístico 

[PPT]”; Universitat de Barcelona (UB). 

Seguidament, VImpacto genera un mapa on es mostren les variacions relatives de les alçades 

topogràfiques respecte a l'alçada de l’estructura, agrupant cotes amb la mateixa alçada 

topogràfica assignant valors entre 1 i -1.   fórmula   

En la següent il·lustració (Il·lustració 3) es mostra el mapa d’alçades relatives respecte a 

l’estructura d’impacte. 

   

Il·lustració 3: Mapa d’alçades relatives respecte a l’estructura d’impacte. Font: Elaboració pròpia (Surfer 9). 

 

El mapa d’alçades relatives (Il·lustració 3) indica com els valors varien aproximadament entre 

els 0,9 i -0,3, on els valors positius indiquen relleus per sobre de la cota de l’estructura 
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d’impacte, i per contra, els valors negatius indiquen relleu per sota de la cota de l’estructura 

d’impacte. No obstant això, la majoria de punts representen valors pròxims a la cota de 

l’estructura d’impacte, valors que oscil·len entre 0,2 i -0,2 (color groc). 

Per una altra banda, respecte els valors negatius (representats amb blaus i verds), s’observa una 

absència de valors negatius, a excepció del riu Ebre, que “serpenteja” direcció sud – oest 

respecte la zona d’estudi, amb valors entre -0,1 i -0,3. (Il·lustració 3). 

Pel que fa als valors positius (representats amb blaus, taronges i vermells) corresponen a la 

Punta de Menares situada a la part sud-oest de la zona, i a la Punta dels Ginebres, Punta del 

Cigró i Punta del Pou situades a la nord-oest de la zona. 

 

Definició de l’estructura d’impacte i distribució dels punts de test. 

Un cop definida l’àrea ocupada per l’estructura, es distribueixen una sèrie de punts de test 

(punts on la seva visibilitat serà elevada). En la il·lustració següent (il·lustració 4) es defineixen 

la distribució dels punts de test de l’estructura esmentada, on s’han tingut en compte els 

diferents tipus de panells solars: 

 

 

Il·lustració 4: Distribució de punts de test de l’estructura. Font: Elaboració propia (Surfer 9) 

 

Càlcul i anàlisi de la conca visual 

Per tal de calcular la conca visual, es prenen visuals des de els punts de la zona d’estudi a 

cadascun dels punts de test de l’estructura. Existeix intervisibilitat si no hi ha cap obstacle físic 

(barrera visual) entre tots dos punts. Aquests elements “barrera” son modelitzats ha partir del 

mapa de cobertes assignant una cota a cada tipus d’ús (Taula 2): 
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Cobertes Alçada Cobertes Alçada 

Boscs densos 8 Tarteres 0 

Boscs clars 6 Clars 0 

Boscs de ribera 8 Platges 0 

Reforestacions 6 Aigües continentals 0 

Pollancres 10 Glaciars 0 

Plàtans 8 Conreus 0 

Matolls 0 Zones urbanes 6 

Vegetació marismes 2 Vies comunicació 0 

Prats 0 Zones esportives 0 

Incendis 0 Extraccions mineres 0 

Roquissars 0  
 

Taula 2: Alçada de cobertes respecte al seu valor com a “barrera”. Font: Victor M. Pinto (2018); “Impacto visual  

paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB); modificació pròpia. 

En la il·lustració següent (Il·lustració 5), es mostra el mapa de conca visual en percentatge, 

tenint en compte les “barreres” visuals:  

 

Il·lustració 5: Mapa de conca visual, determina quins punts de l’àrea d’estudi “veuen” les estructures d’impacte. 

Font: elaboració pròpia (Surfer 9). 

 

Anàlisi de la conca visual 

A partir de les dades obtingudes en els apartats anterior, analitzarem els elements que 

caracteritzen la conca visual de l’àrea d’estudi. Aquest elements són: la superfície ocupada, la 

compacitat, la forma, l’índex de dispersió, l’altura relativa i l’existència de barreres. 
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• Superfície ocupada: respecte a la superfície de la zona d’estudi, el valor d’aquet 

element serà significatiu, ja que es tracta d’una estructura compacte i extensa 

(aproximadament uns 843 m
2
). 

 

• Compacitat: la conca visual presenta una complexitat morfològica menor, fet que 

implica una major fragilitat i vulnerabilitat en la zona, ja que les possibilitats 

d’obstrucció d’una visual a l’estructura d’impacte seran menors a causa d’un relleu més 

homogeni,  on les poques zones “d’ombra” o “forats” són deguts principalment per el 

riu Ebre, i en menor mesura per terrasses fluvials i  petits turons repartits per la zona.  
 

• Forma: tot i tractant-se d’una estructura de grans dimensions, es tracta d’una estructura 

que s’estén horitzontalment i de no gaire alçada. Per tant, l’efecte que aquesta produeix 

pot considerar-se com de baixa intensitat.  
 

• Índex de dispersió: es tracta d’una índex que distribueix les orientacions en totes les 

direccions de l’espai dels valors de conca visual, amb valors que oscil·len de 0 a 1. 

Quan els valors s’aproximen a 0, indiquen una dispersió mínima i quan els valors 

s’aproximen a un a 1, indiquen una dispersió màxima. Un valor de 0.5 indica una 

orientació preferencial de la conca visual respecte a 2 direccions. 

 

En el gràfic següent (Gràfic 1), es mostra la distribució de les orientacions (representat 

amb una rosa dels vents) en totes les direccions de l’espai dels valors de conca visual: 
 

 
 

Gràfic 1: Rosa dels vents (%) distribució dels valors de conca visual, en funció de la direcció de la conca 

visual. Font: elaboració pròpia (Excel). 

 

• Altura relativa: tant l’alçada mitjana de la conca visual (112 m), com l’alçada mitjana 

de la de l’estructura (115 m) tenen valors similars de cota. Aquest fet provoca que 

l’efecte de la conca visual no sigui elevat, ja que una estructura d’impacte més elevada 

que els punts de la conca visual seria més visible, sense tenir en compte els elements 

topogràfics, vegetals o antròpics que exerceixin de barrera visual, fet que afavoriria a 

disminuir l’impacte visual. 
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• Existència de barreres: la nostra estructura d’impacte no utilitza cap tipus de pantalla 

visual que disminueixi l’efecte negatiu que provoca. Tot i així, podem considerar-ho 

com un efecte de baixa intensitat, ja que com hem pogut esmentar anteriorment, es 

tracta d’una estructura horitzontal de no gaire alçada, a més de que existeixen elements 

del paisatge (tant naturals com artificials) que obstrueixen la visió a l’estructura 

d’impacte.  

 

1.2.2 Càlcul de la visibilitat 
 

«La conca visual determina la visibilitat potencial en un entorn geogràfic d’una estructura 

concreta, però no en determina la visibilitat. Així, un objecte o zona pot ser visible 

geomètricament des d’un punt concret però en realitat, per les seves dimensions reduïdes o per 

la distància a la que es troba, pot resultar pràcticament invisible per un observador humà. Per 

tant, per quantificar correctament la visibilitat d’un objecte en particular, s’han de tenir en 

compte, a més de la conca visual, altres factors com són l’angle d’incidència i la distància. 

(Victor M. Pinto (2018); “Impacto visual paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona 

(UB))».  

Distància 

«És tracta d’un factor essencial que determina el grau de visibilitat d’un objecte, el qual està 

directament relacionat amb les dimensions i característiques particulars d’aquest objecte en 

particular. Per una altra banda, amb aquest factor, no es pot determinar la seva pròpia 

influencia en la visibilitat de forma matemàticament correcta, per tant, s’han de definir uns 

límits en base a l’experiència, al coneixement de la zona i  a les particularitats de cada estudi. 

 Al programa VImpacto se li poden definir diversos límits per a ponderar la distància que hi ha 

des dels punts que s’avaluen fins alls punts de test situats a les estructures d’impacte, d’aquesta 

manera se li podrà assignar un pes a cada punt en la visual dels punts de test per tal de poder 

definir la visibilitat d’una manera més realista. (Victor M. Pinto (2018); “Impacto visual 

paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB))». 

En la següent taula (Taula 3), es mostren els valor límits (orientatius) per tal de poder ponderar 

la distància:  

Distància Valor (m) Ponderació 

Immediata 500 1,0 

Pròxima 1.000 0,75 

Intermèdia 1.500 0,50 

Llunyana 3.000 0,25 

Límit 7.500 0,0 

 

Taula 3: Límits ponderatius per determinar el grau de visibilitat respecte el factor  distancia. Font: Victor M. Pinto 

(2018); “Impacto visual paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB); modificació pròpia. 
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A continuació, en la següent il·lustració (Il·lustració 6) es mostra el mapa distàncies (m) de cada 

punt de la conca visual respecte a l’estructura:  

 

Il·lustració 6: Mapa de distàncies(m) de cada punt de la conca visual respecte a l’estructura. Font: elaboració 

pròpia (Surfer 9). 

 

Angle d’incidència 

L’angle d’incidència es pot representar com la desviació de la visual respecte a un eix imaginari 

“normal” de l’objecte visualitzat o de la superfície que defineix una estructura. Per tal de 

quantificar l’angle d’incidència, es calcula l’angle entre la visual i la “normal” al eix de  

direcció preferent, on el percentatge es màxim per a objectes o estructures amb angle 

d’incidència de 0º, per tant, un observador té un impacte màxim amb un angle d’incidència de 

0º quan té una visual directa al pla preferent que defineix la estructura (Il·lustració 7). 

 

 

Il·lustració 7: Angle d’incidència de visió i valors màxims d’incidència segons les direccions preferents del contorn 

del objecte. Font: Victor M. Pinto (2018); “Impacto visual paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB); 

modificació pròpia. 
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Tanmateix, pot donar-se el cas de visualitza un objecte o estructura de planta circular, fet que 

provoca que hi hagin infinits eixos “normals” al objecte o estructura, i que per tant, 

indiferentment de la posició de l’observador, l’impacte sigui sempre màxim. 

Prèviament al càlcul, es realitza un anàlisis de la morfologia per tal d’obtenir les 2 direccions 

preferents del polígon (angles respecte el N), on la proporció entre ambdues direccións suma 1. 

Una morfologia perfectament quadrada, tindrà una relació de 0,5 i 0,5. Tanmateix, pot donar-se 

el cas de visualitza un objecte o estructura de planta circular, fet que provoca que hi hagin 

infinits eixos “normals” al objecte o estructura, i que per tant, indiferentment de la posició de 

l’observador, l’impacte sigui sempre màxim. 

Es realitzarà el càlcul (mapa) per a cadascuna de les direccions i es sumen els mapes ponderats 

en funció dels seus valors de proporció. 

Aquests resultats són representats mitjançant un mapa basat en valors ponderats de 0 a 1, entre 

la direcció “normal” de l'objecte o estructura i la seva perpendicular (cosinus d’), on els valors 

més pròxims a 0 representen visuals directes al pla referent de l’objecte o estructura (valor de 

màxim impacte) i els valors més pròxims a 1 representen visuals no tant directes (valor mínim 

d’impacte). 

En la següent il·lustració (Il·lustració 8) es mostra el mapa de visibilitat segons l’angle 

d’incidència (º) de cada punt de la conca visual respecte a l’estructura:  

 

Il·lustració 8: Mapa de visibilitat segons l’angle d’incidència de cada punt de la conca visual respecte a l’estructura, 

amb ponderació de 0 a 1. Font: elaboració pròpia (Surfer 9). 

 

A continuació, en la següent il·lustració (Il·lustració 9) es mostra el mapa de visibilitat (%), 

resultat d’aplicar-hi els valors de conca visual, distància ponderada, i angle d’incidència visual 
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ponderat en cada punt de la conca visual respecte a l’estructura, El programari permet distribuir 

la ponderació però en el nostre cas, s’ha realitzat una mitjana: 

 

Il·lustració 9: Mapa de visibilitat (%).Font: elaboració pròpia (Surfer 9). 

 

1.2.3. Càlcul de la vulnerabilitat 
 

El mapa de vulnerabilitat, o mapa de freqüentació, permet ponderar la visibilitat segons el 

nombre d’observadors o usuaris en funció de la influència que pot tenir el terreny depenent del 

ús que se’n fa d’aquest.  

Aquest tipus de mapa es construeix en base al mapa d’usos del sòl, assignant valors subjectius 

de freqüentació de 0 a 1. Un valor de 0, indica que la possibilitat de que una persona passi per el 

lloc es nul·la, i un valor de 1, indicaria que es pràcticament segur que hi ha moltes persones que 

potencialment poden veure l’estructura. No obstant, cal tenir en compte que aquesta ponderació, 

al ser subjectiva, pot fluctuar depenent de l’entorn i/o característiques paisatgístiques.  

En la següent taula (Taula 4), es mostren les ponderacions dels usos del sòl (subjectives) per tal 

de poder estimar la vulnerabilitat:  
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Taula 4: Ponderació d'usos del sòl per al càlcul de la vulnerabilitat. Font: Victor M. Pinto (2018); “Impacto visual 

paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB); modificació pròpia. 

En la següent il·lustració (Il·lustració 10) es mostra el mapa de vulnerabilitat en funció de l’ús 

de sòl: 

 

Il·lustració 10: Mapa de vulnerabilitat en funció del ús del sòl. Font: elaboració pròpia (Surfer 9). 

  

1.2.4. Càlcul de la Fragilitat 
 

«L’impacte paisatgístic no només incideix sobre la qualitat de vida de les persones, sinó que 

també té un efecte potencial sobre el medi natural. És necessari, per tant, quantificar la 

fragilitat entesa com la sensibilitat del medi natural als canvis paisatgístics [...]» 

Ús del sòl Ponderació Ús del sòl Ponderació 

Boscos densos 0,4 Tarteres 0,4 

Boscos clars 0,4 Clars 0,4 

Boscs de ribera 0,4 Platges 0,8 

Reforestacions 0,4 Aigües continentals 0,7 

Pollancres 0,4 Glacials 0,3 

Plàtans 0,4 Conreus 0,3 

Matolls 0,4 Zones urbanes 0,3 

Vegetació marismes 0,7 Vies comunicació 0,7 

Prats 0,4 Zones esportives 0,8 

Incendis 1993 0,4 Extraccions mineres 0,3 

Zones rocoses 0,4  
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«[...] Per calcular la fragilitat es té en compte tant els usos del sòl existents entre la conca 

visual i l’objecte o àmbit d’estudi, com també els usos presents darrere d’aquest. (Victor M. 

Pinto (2018) “Impacto visual paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB))». 

Així mateix, per tal de poder quantificar la fragilitat, el programa VImpacte pondera 

automàticament la fragilitat de cada coberta del sòl agrupant-les en quatre categories; fràgil, 

mitjana, lleu i baixa, i a cada categoria se li assigna un valor numèric entre 0 i 1 de fragilitat,  on 

els sòl més forestals o més naturals obtenen valors màxims de fragilitat (pròxims a 1) i els sòls 

més industrials o més urbanitzats obtenen valors mínims de fragilitat (pròxims a 0). 

En la següent taula (Taula 5), es mostren les ponderacions de les cobertes dels sòls per tal de 

poder estimar la fragilitat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5: Assignació de valors (F - fràgil, M - mitjana, L - lleu, B - baixa). Font: Victor M. Pinto (2018);“Impacto 

visual paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB); modificació pròpia. 

 

Per a cada punt amb conca visual, es realitzarà una fotografia virtual del paisatge amb una mida 

de píxel de 30 m. En la il·lustració següent (Il·lustració 11) es mostra el procediment de càlcul 

de la fragilitat per a un punt de la conca visual: 

 

Il·lustració 11: Procés de càlcul de la fragilitat per a un punt de la conca visual. Font: Victor M. Pinto (2018); 

“Impacto visual paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB); modificació pròpia. 

Cobertes de sòls F M L B Cobertes de sòls F M L B 

Boscos densos X    Tarteres  X   

Boscos clars X    Clars  X   

Boscos de ribera X    Platges  X   

Reforestacions X    Aigües continentals  X   

Pollancres X    Glaciars  X   

Plàtans X    Conreus   X  

Matolls  X   Zones urbanes    X 

Vegetació marismes X    Vies comunicació    X 

Prats  X   Zones esportives    X 

Incendis    X  Extraccions mineres    X 

Roquissars  X    
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En la següent il·lustració (Il·lustració 12) es mostra el mapa de fragilitat considerant 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. 

 

Il·lustració 12: Mapa de fragilitat (%).Font: elaboració pròpia (Surfer 9). 

 

1.2.5. Càlcul del contrast cromàtic 
 

«la percepció del color per l’ull humà es pot automatitzar mitjançant algoritmes de 

càlcul, es pot quantificar quin és el contrast cromàtic d’una determinada àrea o 

estructura respecte el seu entorn. (Victor M. Pinto (2018) “Impacto visual 

paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB))». 

Per tal de calcular el contrast visual cromàtic, en primer lloc s'obté un mapa amb el color 

promig per a cada un dels punts de la conca visual assignant un codi de color (codi RGB) a 

cadascun dels codis del mapa de cobertes del sòl i a l’ estructura d’impacte (Il·lustració 13). 

 

 

 

 

Il·lustració 13: Codi RGB (R - vermell, G - verd. B - blau) del color mitjà de la formació rocosa de l’imatge. Font: 

Victor M. Pinto (2018); “Impacto visual paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB); modificació pròpia. 
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El resultat genera un mapa de contrastos de colors amb valors entre 0 a 1, entre cada un dels 

punts de la conca visual i l’estructura d’impacte, on aquest contrast visual és degut al contrast 

entre colors entre l’estructura i el punt de la conca. A més, aquest contrast es ponderat segons 

les curves de sensibilitat humana de colors.  

A continuació, en la següent il·lustració (Il·lustració 14) es mostra el mapa de contrast cromàtic: 

 

 

Il·lustració 14: Mapa de contrast cromàtic. Font: elaboració pròpia (Surfer 9). 

 

1.2.6. Càlcul de l’impacte visual 
 

Per tal d’obtenir el mapa d’impacte visual, es pondera cada paràmetre anteriorment citat per a 

cadascun dels punts de la conca visual (Taula 6): 

 

Paràmetre Ponderació (%) 

Visibilitat 30 

Vulnerabilitat 30 

Fragilitat 30 

Contrast cromàtic 10 
 

Taula 6: Ponderació dels paràmetres per al càlcul de l'impacte visual.: Font: Victor M. Pinto (2018); “Impacto 

visual paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB); modificació pròpia. 
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A continuació, generat a partir de la ponderació dels paràmetres anteriorment anomenats (Taula 

6), en la següent Il·lustració (Il·lustració 15) es mostra el mapa d’impacte visual generat per 

l’estructura analitzada:  

 

 

Il·lustració 15: Mapa d’impacte visual (%). Font: elaboració pròpia. 

 

Valoració Impacte Percentatge (%) 

Fort (color vermell, valors)  75 - 100 

Mitjà (color groc i taronja)  50 - 75 

Lleu (color blau) 25 - 50 

Molt lleu (color verd) 0 - 25 
 

Taula 7: Valoració de l'impacte (Fort, Mitjà, Lleu, Molt lleu). Font: Victor M. Pinto (2018); “Impacto visual 

paisajístico [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB); modificació pròpia. 

 

Seguidament, es procedeix a valorar l’Impacte visual a partir de les dades obtingudes del mapa 

d’impacte visual (Il·lustració 15), la taula de valoració d’impacte (Taula 7) i la taula resum 

d’impacte visual (Taula 8). 
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Impacte 

inferior 

Impacte 

superior 
nº de punts % relatiu 

Distància 

aleatòria 

Distància 

mitja 
Coeficient 

0      -     25 16.926 73,17 38,63 14,30 0,37 

25     -     50 4.186 18,09 77,93 16,83 0,21 

50     -     75 1.796 7,76 119,38 19,76 0,16 

75     -     100 222 0,95 346,02 28,77 0,08 

       

0      -     100 23.130 100 33,03 13,99 0,42 
 

Taula 8: Taula resum d’Impacte visual. Font: Victor M. Pinto (2018); “Impacto visual paisajístico [PPT]”; 

Universitat de Barcelona (UB); modificació propia. 

      

Segons les dades obtingudes, la majoria de punts de la conca visual presenten impactes entre el 

0% i el 25% (valorats amb un impacte molt lleu), representant el 73.17% del valor total de punts 

de la superfície de la conca visual.  

Per una altra banda i en segona posició trobem els punts de la conca amb un impacte entre el 

25% i el 50% (valorats amb un impacte lleu), representant el 18.09% respecte el total de punts, 

seguit dels punts de la conca amb impacte entre el 50% i el 75% (valorats amb un impacte 

mitjà), representat amb el 7.76% respecte el total. Ambdós intervals presenten una compacitat 

elevada, dades representades en la diferència entre distàncies (Distància aleatòria i distància 

mitjana; Taula 33).  

Finalment, menys del 1 % de punts d’impacte respecte el total presenten un impacte entre 75% i 

el 100% (valorats amb un impacte fort). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


