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INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA EMPRADA 
 

Aquest treball ha sigut elaborat en base a l’estudi i l'aprenentatge dels coneixements teòrics i 

pràctics impartits en l’assignatura d’Impacte Ambiental, classes dirigides pel professor i 

Dr.Victor Miguel Pinto, que s'han dut a terme durant el curs 2018-2019 pels alumnes de grau 

d'Enginyeria Geològica UB-UPC. 

En aquest projecte es desenvolupa l'estudi i descripció de les principals energies renovables i de 

conceptes relacionats a mode d’introducció al model energètic actual, juntament amb la 

elaboració del procés tècnic-administratiu de realització d’un document d’avaluació d’impacte 

ambiental (AIA) per tal de poder aplicar la metodologia en un cas pràctic d’elaboració d’un 

document d’avaluació d’impacte ambiental (AIA) del parc solar Ramón Escriche, així com la 

realització d’una extensa valoració de l’impacte visual del mateix.  

L'estructura del treball consta de: 

• Capítol 1: descripció de les principals energies renovables i de conceptes relacionats a 

mode d’introducció al model energètic actual, inclou: introducció al model energètic 

actual d’energia, concepte d’energia, concepte d’energia renovable i no renovable i 

tipus de fonts d’energia; concepte de necessitat, consum i autoproveïment energètic; 

tipus principals d’energia renovable.  

 

• Capítol 2: procés tècnic i metodològic per a la realització d’un document d’avaluació 

d’impacte ambiental (AIA), així com conceptes relacionats, inclou: introducció a 

l’avaluació d’impacte ambiental (AIA)  i definició  de conceptes i elements relacionats; 

descripció del projecte; inventari ambiental; ponderació de factors ambientals; 

identificació d’impactes ambientals; valoració d’impactes ambientals; minimització 

d’impactes ambientals; programa de vigilància ambiental. 

 

• Capítol 3: document d’avaluació d’impacte ambiental (AIA) del parc solar Ramón 

Escriche, Flix, en base al procés tècnic i metodològic dut a terme en el Capítol 2. 

 

• Annex 1: valoració de l’impacte visual del parc solar Ramón Escriche, Flix, en base a la 

utilització de la metodologia fonamentada 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, així com la utilització del programari Surfer, 

desenvolupat per Golden Software, Inc. 

Cal mencionar que en les següents pagines, concretament en referència al capítol 2, no s’ha 

considerat incloure com a principal tipus d’energia renovable ni l’energia hidràulica ni l’energia 

geotèrmica. En el cas de l’energia hidràulica, tot i que es basa en una font d’energia renovable i 

es considerada per molt experts com a tal, les preses hidroelèctriques alteren i modifiquen el 

medi ambient de forma severa. Per una altra banda, en el cas de l’energia geotèrmica, es tracta 

d’una energia renovable encara en fase inicial de desenvolupament.  

Per últim, totes les imatges han sigut realitzades per Miquel Morales, així com la modificació de 

gràfics, mapes i d’altres il·lustracions.  
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CAPÍTOL 1 - ENERGÍES RENOVABLES: CONECEPTES I TIPUS PRINCIPALS  

1.1. Concepte d’energia no renovable, renovable i principals fonts energètiques 

Per tal de poder establir una definició d’energia no renovable i renovable, cal definir prèviament 

el concepte d’energia. Segons el Diccionari de la llengua catalana, l’energia es pot definir com 

“La capacitat d’efectuar treball” (Font: Institut d’Estudis Catalans (DIEC); https://dlc.iec.cat/). 

Tanmateix, al fer referència a la procedència d'aquesta capacitat, cal esmentar el terme de font 

d'energia, concepte que pot definir-se com el recurs del qual s'obté l'energia. Existeixen molts 

tipus d'energia i també una àmplia tipologia de fonts energètiques (Taula 1), de les quals podem 

diferenciar dos grans grups: energies no renovables i energies  renovables.  

 

 
 

Taula 1: Tipus d'energies i diferents fonts energètiques. Font: Elaboració pròpia. 

 

Energies no renovables     

Les energies no renovables poden definir-se com aquelles que procedeixen de recursos que es 

troben presents en la natura de forma limitada, les quals, un cop consumides en la seva totalitat, 

no poden ser substituïdes (almenys a escala de temps humà), sent per tant, energies consumides 

a una velocitat més gran que la de la seva regeneració. Existeixen dos tipus principals de fonts 

energètiques segons la procedència del recurs o font d’energia: combustibles fòssils i 

combustibles nuclears (Taula 1). 

• Combustibles fòssils: provenen del procés de descomposició anaeròbica (absència 

d’oxigen) de biomassa vegetal i animal d’origen molt divers, que sota certes condicions  

de pressió i temperatura es van transformant al llarg dels anys en substàncies dotades de 

propietats energètiques. La seva composició inclou alts percentatges de carboni, però és 

la barreja d'hidrocarburs (compostos de carboni i hidrogen) la qual confereix les 

propietats a cada combustible fòssil. Hi ha tres tipus principals de combustibles fòssils: 

el carbó, el petroli i el gas natural. 
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Respecte al seu aprofitament energètic, els combustibles fòssil són una font d'energia 

essencial en la nostra indústria, amb aplicacions en: la indústria del transport, basant-se 

en la combustió en motors de vehicles per produir moviment (energia cinètica), i en la 

indústria energètica, per tal de generar electricitat mitjançant la combustió en forns, 

calderes, etc (centrals tèrmiques o termoelèctriques). 
 

• Els combustibles nuclears: resulten per reacció nuclear o per la desintegració de nuclis 

atòmics, obtenint-se per mitjà dels processos de fissió nuclear (divisió de nuclis 

atòmics) o de fusió nuclear (unió de nuclis atòmics). Aquets materials o fonts 

energètiques són: l'urani, el plutoni i de forma genèrica, tots els elements químics 

capaços de produir energia mitjançant el procés de fissió i fusió nuclear.  
 

Respecte al seu aprofitament energètic, l’energia nuclear s’utilitza per generar 

electricitat en centrals nuclears, on el procediment de producció és molt semblant al que 

s'utilitza en les centrals termoelèctriques, a diferencia de que la calor no es genera per 

combustió, sinó mitjançant la fissió i fusió de materials. 

Energies renovables 

Les energies renovables poden definir-se com aquelles que procedeixen de recursos que es 

troben presents en la natura de forma inesgotable, sent per tant, energies que després del seu ús 

son regenerades de forma natural o artificial. Existeix una extensa tipologia d’energies 

renovables que poden ser classificades segons la seva font originària: el sol, la biomassa, el 

vent, l’aigua i el calor intern de la terra (Taula 1). 

• El sol: es tracta d'un astre compost en la seva majoria per hidrogen i heli, el qual 

representa una font d'energia permanent a causa del continu procés intern de fusió 

nuclear en el qual l'hidrogen es transforma en heli. A la terra, aquesta energia arriba en 

forma de radiació, i la percebem com a llum, però només una part d'aquesta és captada 

per l'ull humà. 
 

El sol representa una font d’energia de gran importància, ja que tota l'energia de la qual 

disposem prové directa o indirectament d’ell: la formació de núvols i pluges, els vents, 

l'evaporació d’aigües, etc. Per una altra banda, del seu calor i llum s'originen nombroses 

reaccions químiques indispensables per al desenvolupament de la flora i fauna que, amb 

el pas dels segles, han originat i originen els anomenats combustibles fòssils 

(hidrocarburs, com el carbó, el petroli, etc.). A més, a partir de la radiació solar també 

s’originen d'altres tipus d'energia renovables i alternatives, com la eòlica, la hidràulica, 

la biomassa, etc. 
 

Respecte al aprofitament energètic solar, podem anomenar dos sistemes principals: 

l'energia solar tèrmica, basada en la captació de calor solar mitjançant panells solars, i 

l'energia fotovoltaica, basada en la captació de llum solar mitjançant cèl·lules 

fotovoltaiques. 
 

• La biomassa: són diversos els orígens de les diferents biomasses que poden ser 

emprades com a matèria primera per al seu ús com a combustible, on fonamentalment 

l'energia primària està composta de matèria vegetal i/o animal. Segons el seu origen, la 

biomassa es pot classificar en: agrícola, forestal, industrial i urbana.  

 

Respecte al aprofitament energètic, en l'actualitat l'ús de la biomassa com a font 

energètica té un ús majoritari en l'àmbit domèstic, tenint com a simple objectiu 
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l'obtenció de calor per cuinar, escalfar habitatges, etc. Tot i així, és també possible 

utilitzar la biomassa com a combustible per a la generació d'electricitat a gran escala 

(centrals tèrmiques), combustibles alternatius o biocombustibles. 
 

• El vent: és tracta de l’aire en moviment provocat per les diferències de pressió i 

temperatura entre diferents zones.   
 

Antigament es va reconèixer com el moviment del vent posseeix una determinada 

energia cinètica capaç de ser convertida en treball gràcies a instal·lacions primitives de 

molins, sent una de les principals fonts d'energia de la humanitat fins a l'aparició dels 

primers motors a vapor i de combustió als inicis de la revolució industrial. No obstant 

això, no és fins a finals del segle XIX que es va començar a explotar a gran escala 

l'energia eòlica per a la producció d'electricitat. 
 

Respecte al seu aprofitament energètic, l'ús principal es basa en obtenir electricitat 

mitjançant la conversió d'energia cinètica  per mitjà d'aerogeneradors que converteixen 

directament el moviment del vent en energia mitjançant un generador elèctric.  
 

• L’aigua: és tracta d’un element  imprescindible per a la conservació de la vida del 

nostre planeta,  no només perquè permet la realització d'algunes de les funcions vitals 

dels éssers vius, sinó també pel seu ús domèstic, industrial, agrícola i com a font 

d'energia.  
 

Des de l'antiguitat es va reconèixer com el moviment de l'aigua que flueix des d'un 

nivell superior a un d'inferior posseeix una determinada energia cinètica capaç de ser 

convertida en treball gràcies a la conversió d'instal·lacions primitives com molins de 

cereals, serradores, bombaments, etc. Posteriorment, a meitats del segle XIX, es va 

començar a utilitzar la força de l’aigua per produir electricitat, i més tard, a finals del 

segle XX, es van desenvolupar grans centrals hidroelèctriques, normalment amb grans 

embassaments amb gran caudal, altura i potència.  
 

Respecte a l'aprofitament energètic, podem diferenciar dos sistemes principals: 

l’energia hidràulica, basada en l'explotació de l'energia procedent del moviment, els 

salts i els corrents de l'aigua dels rius per produir electricitat, i l'energia mareomotriu, 

que es basa en l'explotació de l'energia cinètica que produeix el moviment de la 

diferencia entre les pujades i baixades de l'aigua marina per produir electricitat. Per una 

altra banda, també cal esmentar: l'energia maremotèrmica, que es basa en aprofitar la 

diferencia entre la temperatura del fons del mar i la superfície per obtenir electricitat; 

l'energia osmòtica, que sorgeix a l'entrar en contacte l'aigua dolça dels rius amb l'aigua 

salada del mar, i s'aprofita per aconseguir electricitat; i l'energia undimotriu, que obté 

electricitat a partir de l'aprofitament de l'energia continguda en el moviment de les 

onades de mars o oceans. 
 

• Calor intern terrestre: prové de la desintegració de les substàncies radioactives del 

nucli terrestre, on la energia en forma de calor resultant tendeix a difondre's per 

l'interior fins desplaçar-se a zones més pròximes a la superfície de l'escorça terrestre.  

 

La temperatura es distribueix de forma irregular en les zones de l'escorça terrestre, 

permeten així que les bosses de magma procedents de zones més profundes es desplacin 

cap a zones de menor pressió, on al seu contacte amb les roques es fonen i desprenen 

grans quantitats de gasos que tendeixen a sortir per les esquerdes i les fissures de 
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l'escorça, donant lloc a fenòmens de vulcanisme, com erupcions volcàniques, guèisers, 

fonts termals, formació de fumaroles i solfatares, etc.  
 

Respecte al seu aprofitament energètic, el calor intern terrestre ha estat utilitzat per 

l'home des dels temps més remots. Aquest tipus d'energia segons el nivell de 

temperatura, s'utilitza per a la producció d'electricitat o calor en calefacció i estufes, 

escalfament d'aigua per a l'ús domèstic i de serveis, calefacció dels hivernacles, de 

bestiar i les instal·lacions d'agricultura, l'assecat de productes agrícoles i la climatització 

de l'ambient a traves dels cicles d'absorció. En l'actualitat s'intenta buscar la manera 

d'aprofitar aquesta immensa quantitat d'energia en forma de calor i que, llevat de casos 

aïllats, queda desaprofitada o perduda, com països com España, que avui i en dia tot i 

ser un país amb potencial per generar gran quantitat d'electricitat a partir de l'energia 

geotèrmica, no disposa de cap central per explotar aquet tipus d'energia.  

 

1.2. Necessitat energètica: concepte de consum energètic  

El consum energètic pot definir-se com la despesa total d'energia per a realitzar un procés 

determinat o acció. Enfocant-nos a les llars, el consum energètic està integrat pel consum 

d'energia elèctrica i de gas, de gasoil i biomassa, i també en el transport de vehicles particulars i 

públics, que es concreta en el consum de productes derivats del petroli. 

Per una altra banda, aquet concepte està inversament relacionat amb el concepte d'eficiència 

energètica, de forma que si augmenta la despesa d'energia per servei, l'eficiència energètica 

disminueix. 

El consum energètic pot ser mesurat en dos estadis diferents: energia primària i energia final. 

• Energia primària: es representa amb l'entrada bruta d'energia al sistema. L'energia 

primària està composta pel carbó, el petroli, el gas, l'energia hidràulica, l'energia nuclear 

i les energies renovables, on les importacions netes d'electricitat, pel seu caràcter 

d'entrada d'energia en el sistema, s'afegeixen a aquest grup. 
  

• Energia final: aquesta representa una refinació i transformació de l'energia primària i 

és l'energia final que consumeixen els ciutadans. El petroli és transformat en 

combustibles per a transport, calefacció i producció d'electricitat; el gas i el carbó es 

processa en centrals tèrmiques i es converteix en electricitat; l'energia hidràulica, 

l'energia nuclear i part de les renovables són transformes en energia elèctrica. A més, 

part del carbó, el gas i les energies renovables són transformats en energia tèrmica. 

 

1.2.1. Consum energètic Mundial i Europeu  
 

L'ús desmesurat de l'energia ha "modelat" el funcionament de les societats modernes, industrials 

i postindustrials, on la majoria de l'energia utilitzada procedeix de la combustió de combustibles 

fòssils (carbó, petroli i gas natural), recursos els quals un cop consumits en la seva totalitat, no 

poden ser substituïts.  

En la actualitat, el consum d'energia primària a escala mundial sobrepassa aproximadament els 

450 EJ (450 exajuls ~ 10.000 Mtep (milions de tones de petroli per any)), xifra que va en 
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augment. Dividint aquesta xifra entre la població mundial (aproximadament uns 6.000 milions 

d'habitants), s'obté una mitjana de consum energètic per càpita d'1,7 Tep/habitant per any (Font: 

J. G. Velasco (2009); “Energias renovables”). No obstant això, aquesta xifra oculta les grans 

diferències en el consum energètic per persona de combustibles que es produeixen en les 

diferents parts del món. Per tal de concebre aquesta diferència, mentre a Amèrica del Nord cada 

persona consumeix, de mitjana aproximadament 8 Tep l'any, en la Unió Europea aquesta xifra 

es redueix a 3,5 Tep, 4 Tep a Rússia,  i a la resta del món no supera les 0,5 Tep (Font: J. G. 

Velasco (2009); “Energias renovables”). En el següent gràfic (Gràfic 1) es dóna una idea del 

consum energètic (excloent biomassa) per persona i per any, en diferents parts del món .  

 

Gràfic 1: Consum energètic primari mundial (Tep) per any (des de 1962 fins a 1992) excloent biomassa. Font: J. G. 

Velasco (2009); “Energias renovables”. 

 

Respecte a l'origen de l'energia primària consumida, de major a menor percentatge el 33,3% del 

total prové de la combustió de petroli, el 28,1% del total de la combustió de carbó, 24,1% del 

total per la combustió de gas natural, 6,9% del total per l'hidràulica, 4,5% del total per la nuclear 

i finalment un 3,5% del total per energies renovables (incloent energies com la eòlica, 

fotovoltaica, etc i excloent la energia hidràulica) (Font: BP Statistical Review of World Energy 

2017; https://www.bp.com) (Gràfic 2): 

 

Gràfic 2: Consum d'energia primària mundial en 2016. Font: BP Statistical Review of World Energy (2017); 

https://www.bp.com. 
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A partir de les dades anteriors (Gràfic 2), es pot donar resposta al “per què?” sobre els 

problemes de contaminació i d’esgotament de recursos energètics no renovables, 

majoritàriament combustibles fòssils.  

Per una banda, els països més desenvolupats tracten de superar l’escassetat de fonts 

energètiques mitjançant procediments de conversió més eficients. Per l’altra, països menys 

desenvolupats i en vies de desenvolupament, incrementen la demanda d’aquest tipus de fonts 

energètica, fet que agreuja el problema anteriorment citat. El ràpid desenvolupament mostrat 

pels dos països més poblats de la terra, l'Índia i la Xina, coincideix amb un increment 

desmesurat dels preus del petroli, atribuïble, entre altres motius, al creixement de la demanda 

d'aquest combustible fòssil per part d’aquest països actualment en ple desenvolupament.  

1.2.2. Consum, autoproveïment i dependència energètica en Espanya 
 

En termes generals, el consum energètic nacional, igual que succeeix a la resta del món, es basa 

majoritàriament en les fonts d'energia d'origen no renovable, fonamentalment combustibles 

fòssils (petroli i gas natural), fet que ha suposat una gran dependència energètica exterior degut 

a la manca i/o escassa qualitat dels propis recursos del país. 

Consum energètic  

Respecte a l'origen de l'energia primària consumida, de major a menor percentatge el 46,3% del 

total prové de la combustió de petroli, el 18,6% del total de la combustió de gas, 11,5% del total 

per la combustió d'energies renovables (incloent energies com la eòlica, fotovoltaica, etc, i 

excloent la energia hidràulica), 9,8% del total per nuclear, 7,7% del total per la combustió de 

carbó i finalment un 6% del total per hidràulica (Font: BP Statistical Review of World Energy 

(2017); https://www.bp.com) (Gràfic 3): 

 

 

Gràfic 3: Consum d'energia primària a Espanya en 2016. Font: BP Statistical Review of World Energy (2017); 

https://www.bp.com. 

 

Pel que fa el sector industrial, tradicionalment ha estat el major consumidor d'energia a nivell 

nacional. Tanmateix, les mesures d'estalvi iniciades als anys 70, juntament amb les millores en 

els processos industrials i amb la terciarització de l'economia i l'augment del transport de 

persones i mercaderies,  van produir el desbancament de la indústria respecte a la demanda 

energètica enfront al sectors de transport i serveis, sent el transport el sector més destacat en 

termes energètics des dels anys 90 fins a l'actualitat.  
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Per una altra banda, des de la dècada dels anys 90 el consum energètic de les llars espanyoles 

s'ha incrementat per sobre del creixement de la població a una taxa fins a tres vegades superior, 

on una llar mitjana a Espanya consumeix aproximadament 4.000 kWh a l'any d'electricitat. 

També, s'ha mantingut un increment progressiu del nombre de vehicles, que ja l'any 2008 

superava els 22 milions de cotxes (aproximadament 1,3 cotxes per llar), mantenint-se des de 

llavors estabilitzat al voltant d'aquesta xifra (Font: Instituto para la Diversificación y ahorro de 

la Energía (IDAE); https://www.idae.es/). 

Les famílies espanyoles representen aproximadament el 36% del consum total d'energia final, 

que es distribueix entre un 18,5% imputable als usos energètics de l'habitatge i un 17% l'ús del 

vehicle privat (Font: Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE); 

https://www.idae.es/). 

Autoproveïment energètic i dependència energètica 

Espanya és un país altament deficitari en energia primària on en els últims anys 

aproximadament entre el 70% i el 80% de l'energia consumida ha sigut importada de l'exterior, i 

on el consum energètic creix el doble envers al seu creixement econòmic. 

• Els menors nivells d'autoproveïment es van donar entre els anys 2005 (Taula 2) i 2007, 

arribant a xifres de  poc més del 20% (80% d'importació energètica). Per una altra banda, el 

major valor d'autoproveïment es va assolir el 2014, amb una xifra propera al 30% (70% 

d'importació energètica). Tanmateix, en l'any 2015 es va assolir un nou descens en el nivell 

d'autoproveïment assolint xifres al voltant del 27% (73% d'importació energètica) (Font: 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015); “La energía en España 2015”). 

 

 
 

Taula 2: Dèficit energètic espanyol (2005). Font: Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) 

(2005); Recuperat de CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”. 

 

Respecte a la producció d'energia, en primer lloc cal destacar els combustibles fòssils, petroli i 

gas natural, com els recursos més consumits però alhora els menys produïts nacionalment. 

Aquest fet dona explicació en gran part al "per què?" de la dependència energètica espanyola.  

Respecte a la producció d'energia a partir del carbó, ha anat decreixent al llarg del temps degut a 

la reducció en la seva menor demanda. 
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També cal esmentar la producció d'energia nuclear amb una contribució més que destacable on 

la producció energètica interna presenta certa estabilitat en el temps rondant la quantitat de 

15.000 ktep a l'any 2015 (Font: Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015); “La energía 

en España 2015”). 

Per últim, cal destacar producció energètica renovable (excloent hidràulica), on el creixement 

d'energia neta ha estat el més destacat en el temps, passant d'una producció en l'any 2000 que 

rondava els 6.000 ktep, a més de 15.000 ktep en 2015, creixement degut al major coneixement i 

conscienciació sobre el consum energètic de fonts renovables (Font: Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo (2015); “La energía en España 2015”). 

 

1.3. Tipus principals d’energies renovables  

1.3.1. Biodiesel      

1.3.1.1. Fonaments teoricotècnics 

El biodièsel és un biocarburant que representa una alternativa per al dièsel industrial i 

d'automoció i pot ser utilitzat individualment o combinat amb dièsel fòssil. En origen, el terme 

biodièsel era utilitzat com a nom genèric per agrupar diversos productes utilitzats com a 

combustible alternatiu al gasoil en motors dièsel: olis vegetals, barreges de gasoil i olis vegetals, 

èsters metílics o etílics d'olis i/o greixos d'origen vegetal o animal i les seves mescles amb 

gasoil, etc. Posteriorment, la definició de biodièsel se centra en els esters metílics o etílics 

obtinguts mitjançant transesterificació de qualsevol tipus d'olis o greixos animals, o àcids 

grassos, i que s'utilitzen com a biocarburants. 

Per obtenir biodièsel i glicerina, els olis i greixos d'origen animal i vegetal són sotmesos a una 

transformació específica. A més, és possible produir olis vegetals a partir de més de 300 

espècies diferents, dels quals destaquen els cultius arboris (palma, jojoba, olivera, coco, etc.), 

d’on s’extreuen els majors rendiments en oli. Respecte les espècies rendibles en cultius 

agrícoles, les condicions edafo-climàtiques, el contingut en oli de les llavors i les possibilitats de 

mecanització, dificulten la rendibilitat d’aquestes.  

En l'actualitat, les matèries primeres més utilitzades per a l'obtenció d'olis vegetals per a 

l'obtenció de biodièsel són olis de llavors de plantes oleaginoses convencionals com ara colza, 

gira-sol i soja, seguides, per quantitat d'utilització, pels olis de palma i coco, els greixos animals 

i els olis usats (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas”). 

 

1.3.1.2. Aplicació i desenvolupament industrial 

La majoria del biodièsel és utilitzat en l'automoció, però també és vàlid com a combustible de 

calderes, calefacció, etc. tot i que aquest no resulta competitiu, a causa del baix cost del gasoil 

C. 

Des de la invenció del motor dièsel, ha estat present la idea d'utilitzar oli vegetal com a 

combustible d'automoció. L'inventor del motor del mateix nom, Rudolph Diesel, va 
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experimentar amb bastants combustibles com: carbó, oli de cacahuet, etc. Tot  i així, a principis 

del segle XX, els motors de dièsel van adaptar-se a l'ús de destil·lat de petroli, molt més 

econòmic.  

El biodièsel es pot utilitzar (pur o en diverses proporcions de mescla amb el dièsel 

convencional) en motors dièsel, però té algunes diferències funcionals amb el dièsel: 

• Major índex de cetà que el dièsel convencional: millor capacitat d'autoignició.  

• Densitat: el biodièsel és lleugerament més dens que el dièsel convencional. 

• Comportament a baixes temperatures: Pot variar segons el perfil dels àcids grassos 

de l'oli de partida, però, normalment, el biodièsel pur se solidifica per sota de 0 ºC.  

• Estabilitat a l'enranciment oxidatiu: Segons la proporció de insaturacions que 

contenen els àcids grassos d'origen. Normalment, aquest aspecte es prediu en funció de 

l'índex de iode del biodièsel i es pot corregir emprant additius antioxidants. 

• Efecte dissolvent: El biodièsel és un dissolvent mitjà que és capaç de dissoldre els 

sediments que s'acumulen en un vehicle usat de dièsel.  

• Compatibilitat amb materials: Ja sigui en dièsel convencional o en biodièsel, s'ha 

d'evitar el contacte amb llautó, coure, plom, estany, bronze i zinc, perquè podrien 

oxidar-los. Aquests materials habitualment es substitueixen per alumini o acer 

inoxidable. En el cas del biodièsel també podria afectar juntes, maneguets, segells i 

conductes, sobretot als fabricats abans de l'any 1993 i fabricats amb goma natural o 

nitril. 

• Lubricació: Cal lubricar els motors de combustió, per evitar possibles danys en les 

parts mòbils pel frec entre peces. Gràcies a la reducció dels nivells de sofre i aromàtics 

en els combustibles, s'ha reduït la lubricació tradicional del gasoil. En aquest sentit, si 

afegim petites quantitats de biodièsel (1-2%), millorem molt les característiques 

lubricants del dièsel baix en sofre, permetent l'eliminació d'altres additius lubricants. 

• El poder calorífic del biodièsel, (una mica inferior al del dièsel al voltant d'un 11%) 

produeix un petit increment del consum i una disminució de la potència (que poden 

assolir, respectivament un 15% i un 7% per al biodièsel pur). 

• Biodegradabilitat: Les possibles pèrdues de combustible al medi natural són causa de 

contaminació del sòl i de l'aigua. El medi reacciona descomponent la substància 

contaminant en altres innòcues. Com més aviat es faci la transformació, menor serà 

l'efecte advers de la fuga. El biodièsel es degrada al 98,3% en només 21 dies. 

Generalment, per a mescles de biodièsel inferiors al 20%, no és necessària cap modificació per a 

automòbils fabricats després de 1993 (tot i que és recomanable consultar la documentació 

tècnica i les recomanacions del fabricant). Per una altra banda, per a l'ús del biodièsel pur o en 

addicions superiors al 20%, es necessiten petites modificacions (maneguets i juntes) llevat què 

l'automòbil ja estigui preparat (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: 

Diagnostico y perspectivas”; Barcelona; Fundación Gas Natural (ed.).). 

Pel que fa a la regulació d'ús, la norma de qualitat que aplica la Unió Europea és la UNE-EN-

14214, recollida amb una modificació en l'índex de iode al RD 61/2006, on s’especifica les 
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gasolines i gasoils comercialitzables a Espanya. (Font: Agencia Estatal de Boletín Oficial del 

Estado (BOE); https://www.boe.es/). 

El biodièsel i les seves mescles poden utilitzar-se en motors de compressió-ignició dissenyats, 

segons la norma ASTM-D975, per operar amb dièsel fòssil. Independentment de la matèria 

d'origen, s’ha de complir la norma de qualitat europea EN-14214 amb les modificacions 

recollides en el RD 61/2006 pel que fa al límit màxim de l'índex de iode, la regulació de gasoils 

d'automoció tipus  A i l’etiquetar de manera diferenciada el carburant que sobrepassi el límit del 

5% d'addició de biodièsel en mescles  

Pel que fa al desenvolupament industrial, la Unió Europea és líder mundial en el 

desenvolupament del sector del biodièsel. Entre 2004 i 2005 es va incrementar de 11 a 20 el 

nombre de països productors, esdevenint així un producte que cada cop guanya més importància 

en Europa, passant de 55.000 t en 1992, a 1.434.000 t en 2003, a 1.993.400 t en 2004 i 

3.184.000 t en 2005 (Font: l'EurObserv'ER Biofuels Barometer (Maig de 2006); Recuperat de 

CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas” ) 

A continuació, en el següent gràfic (Gràfic 4) podem observar la tendència creixent pel que fa a 

producció de biodièsel a la Unió Europea, sent Alemanya el país amb major desenvolupament 

amb una producció de 669.000 t de biodièsel en 2005, experimentant un increment d'un 61,38% 

el mateix any. 

 

 
 

Gràfic 4: Producció de Biodièsel en la UE des de 1992 fins a 2005 (tones); l'EurObserv'ER Biofuels Barometer 

(Maig de 2006); Recuperat de CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”. 

 

Respecte a  la situació nacional, el pas d'una producció de 11,7 ktep el 2004 a 66 ktep 2005, 

deixa a Espanya molt lluny dels objectius marcats, segons el EurObserv'ER Biofuels Barometer. 

Tot i així i gràcies al desenvolupament experimentat durant l'any 2005 i previst a curt termini en 

el sector industrial de producció de biodièsel, es preveu un increment important en el nivell de 

producció i consum i un acostament a la consecució dels objectius marcats durant els pròxims 

anys.  
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També s’espera una quantitat de projectes en execució i previstos, i que, seguint la línia 

europea, s'espera un augment important de la capacitat de producció nacional, destacant 

l'entrada dels grans grups petrolers espanyols Repsol-YPF i Cepsa en la producció i distribució 

de biodièsel.  

Pel que fa a les tecnologies emprades, són les mateixes que utilitzen les principals empreses 

europees presents en el mercat, tecnologies ja desenvolupades i provades, i que disposen de 

referències industrials en altres països d’Europa. L'excepció és la planta de la Universitat 

Complutense de Madrid, en col·laboració amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi 

Energètic, que van desenvolupar una tecnologia pròpia per produir biodièsel a partir d'olis 

europeus (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”). 

 

1.3.2. Bioetanol  

1.3.2.1. Fonaments teoricotècnics 

El bioetanol és un combustible que es genera a través de la descomposició per via anaeròbica de 

biomassa, sent aquest emprat sol o combinat amb gasolina o també transformat en etil ter-butil 

èter (ETBE) i afegit a la gasolina. 

Cal destacar el fet de que el bioetanol posseeix la mateixa composició química que l'etanol (o 

alcohol etílic), on la diferència radica en que mentre que el bioetanol es genera a partir de la 

fermentació de sucres presents en certs tipus de matèria orgànica, l’etanol s’obté a partir de la 

fermentació de sucres combinats en forma de sacarosa, midó, hemicel·lulosa i cel·lulosa. 

Actualment, són moltes les classes de matèries primeres que son utilitzades per produir 

bioetanol a gran escala, i d'acord amb la biomassa d’origen, canvien certes propietats del 

combustible.  

Les matèries vegetals més simples d'utilitzar (o amb major rendiment) són les que tenen els 

percentatges més alts de sucres, com la remolatxa o la canya de sucre. Una altra font son els 

cereals que tenen nivells molt alts de midó que es descomponen amb facilitat en sucres senzills, 

com la patata, la iuca i el moresc. I per últim, hi ha la biomassa que presenta quantitats elevades 

de lignina, com deixalles d’animals, residus industrials agrícoles i la fusta.  

Els sucres que es generen són variats i alguns d'aquests es transformen fàcilment, però d’altres 

presenten dificultats, com la biomassa que presenta elevades quantitats de lignina, ja que per 

trencar l'estructura protectora i dividir la cel·lulosa en sucres són necessaris tractaments forts 

(Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”). 

 

1.3.2.2. Aplicació i desenvolupament industrial 

El principal ús energètic del bioetanol està en el sector de l'automoció, combinat amb gasolina 

de dues formes, com a additiu i com a bicarbonat pur o barrejat amb gasolina:  

• Additiu: a Europa es va decidir oxigenar les gasolines amb productes derivats 

d'alcohols, com són el metil ter-butil èter (MTBE) o l'etil ter-butil èter (ETBE) per 

eliminar els additius amb plom. Tots dos s'obtenen per reacció química de síntesi de 
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l'alcohol (metanol o etanol) amb el isobutè. L'ús de bioetanol per a la producció d'ETBE 

permet l'ús d'aquest recurs renovable com additiu de gasolines. 

El ETBE s'està imposant davant del MTBE, ja que a més de ser una font renovable 

(conté un 47% de bioetanol), presenta una sèrie d'avantatges tècnics i mediambientals: 

major poder calorífic superior (PCS), major índex octà i menor pressió de vapor. A més, 

presenta una menor volatilitat de les mescles ETBE-gasolina i menors emissions de 

compostos tòxics. 

Actualment el consum de bioetanol a Espanya es centra en l'ETBE, i s'ha deixat de 

produir i utilitzar MTBE. 

• Bicarbonat pur o barrejat amb gasolina: de forma genèrica, s'admet que es pot 

utilitzar la barreja E-10 (amb proporció 10% bioetanol i 90% gasolina) en motors de 

combustió interna sense la necessitat de realitzar cap modificació en el motor del 

vehicle. El Reial Decret 61/2006 recull que la barreja de fins a un 5% amb gasolina no 

necessita ser diferenciada de la gasolina sense barreja. 

L'ús de mescles en proporcions majors al 10% (barreges E-15, E25) necessiten, en 

general, l'adaptació dels vehicles convencionals. Els vehicles denominats flexible fuel 

vehicle (FFV) poden utilitzar etanol o gasolines en qualsevol barreja, permetent l'ús de 

qualsevol barreja de fins a 85% de bioetanol ( com la barreja E-85).  

Algunes companyies automobilístiques com Daimler-Chrysler, Ford, General Motors, 

Fiat, Volvo, Saab i Volkswagen ja han inclòs aquests models dins de la seva gamma en 

alguns mercats. Alguns països europeus, com Suècia, ja tenen un ampli parc 

automobilístic flexible fuel vehicle (FFV) amb uns 13.000 vehicles a finals de 2005, i es 

preveu una futura ampliació en la comercialització en Europa. 

Pel que fa la situació mundial, en els últims anys la producció d'etanol ha anat augmentant 

progressivament, passant dels gairebé 30.000 milions de litres en 2001 fins als 40.730 milions 

de litres en 2004. 

Existeixen moltes categories per a l'ús de l'etanol de manera tant directa com indirecta. Es poden 

diferenciar tres grups principals d'ús: com a biocombustible (ja sigui com a additiu o substitut de 

carburants convencionals; gasolina o dièsel), amb una producció mundial d’aproximadament un 

70%; com a ús industrial, amb una producció mundial aproximada d’un 12%; i com a ús per 

alimentació (begudes alcohòliques), amb una producció mundial aproximada d’un 18%. 

En els últims anys s’ha incrementant l'ús de bioetanol (tant en forma d'additiu etil ter-butil èter 

(ETBE), com en mescla) on a través de programes de suport governamental, s'està aconseguint 

un increment sostingut tant del consum com de la producció, on Brasil, Estats Units i Indonèsia, 

encapçalen respectivament la llista de principals països productors a nivell mundial, acumulant 

entre ells un 64,2% de la producció mundial total, la qual va ascendir en l'any 2003 a 127,87 

milions de litres (Taula 3). Respecte a altres països com Argentina, Canadà, Colòmbia, Xina, 

Índia, etc. han provat mesures concretes o han iniciat la implantació d'aquest tipus de programes 

(Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”). 

 



     

Miquel Morales Tello 
 

Grau en Enginyeria Geològica 

22 
 

 

Taula 3: Producció mundial de etanol en 2003; Font: Japan Tariff Association (JTAS); Recuperat de CENER 

(2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas” 

 

Pel que fa a la Unió Europea, durant l'any 2005 l'automoció va elevar el consum d'etanol 

aproximadament a 720.927 t contra els 422.475 t de 2004 representant un creixement del 70%, 

on la decisió de la Comissió Europea, en el marc de la seva Política Agrícola Comuna (PAC) de 

comprar i emmagatzemar l'excedent vinícola i de la decisió de convertir una part d'aquest 

alcohol del vi en etanol per al mercat dels biocarburants, ha influenciat en aquest augment 

(Gràfic 5). 

 

 
Gràfic 5: Producció de bioetanol carburant en la UE (2000-2005) en tones (t). Font: l'EurObserv'ER Biofuels 

Barometer (Maig de 2006); Recuperat de CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas” 

 

No obstant això, aquest increment en la producció no va ser suficient per assolir l'objectiu 

marcat per la Directiva 2003/30 CE, que pretenia substituir el 2% en termes energètics del total 

de combustibles de transport consumits a finals del 2005, assolint una mitjana europea d’un 

1,4% (Font: Agencia Estatal de Boletín Oficial del Estado (BOE); https://www.boe.es/). 
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Pel que fa a la producció de bioetanol a Espanya, la decisió del Govern Espanyol de no aplicar 

impostos especials sobre aquest, a afavorit l'èxit de la seva producció. Aquest fet a situat a 

Espanya com a principal productor d’aquest biocarburant en Europa, amb una producció total en 

2005 de 240.000 t, seguit de Suècia ocupant la segona posició amb una producció de 130.160 t, 

Alemanya amb 120.000 t en la tercera i quedant en quarta posició França amb 99.780 t. Tant 

Espanya, com Suècia i Alemanya fan servir principalment gra de cereal, mentre que a França el 

70% s'obté a partir de remolatxa sucrera i la resta de gra. Polònia amb 68.000 t i Finlàndia amb 

36.800  t, completen els principals països productors de la Unió Europea.  

Tot i així, aquest increment no va ser suficient per assolir l’objectiu previst a finals de 2005, ja 

que va tenir una producció de bioetanol de 153,6 ktep. dels quals s'estima que es van consumir 

110 ktep en forma d'ETBE. No obstant, es preveu que en els pròxims anys la producció de 

bioetanol carburant augmenti significativament a amb la posada en marxa de noves plantes de 

producció, com la del Grup Abengoa, amb una capacitat de 160.000 t i que comptant amb una 

instal·lació pilot per produir bioetanol amb matèria primera lignocel·lulòsica. (Font: CENER 

(2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”). 

 

1.3.3. Combustió i gasificació de biomassa 

1.3.3.1. Fonaments teoricotècnics  

La combustió i Gasificació de biomassa és un procés termo-químic en el qual la matèria 

biològica o biomassa es transformada en energia. Actualment, l'energia que s'obté de la 

biomassa representa un 14% de l'energia mundial, tractant-se de la font energètica més 

important en molts països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, representant el 35% 

de la seva energia primària, on l'ús més senzill consisteix en la combustió de fusta per cuinar, 

escalfar habitatges, etc. 

Fonamentalment, l'energia primària està composta de matèria vegetal provinent de cultius i de 

boscos, encara que també la biomassa pot ser transformada en diferents tipus d'energia final, 

com: electricitat, calor i combustibles alternatius o biocombustibles líquids.  

Són diversos els orígens de les diferents biomasses que poden servir com a matèria primera per 

al seu ús com a combustibles, on a excepció dels cultius energètics, es pot considerar com un 

residu de diferents activitats o processos que sense una valorització energètica, generalment 

suposarien un problema mediambiental. Segons el seu origen, la biomassa es pot classificar en 

(Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”): 

• Agrícola: residus herbacis (palla de cereal, tall del blat, tall del gira-sol, etc.), residus 

llenyosos (poda de fruitals, oliveres, sarment de la vinya, etc.), cultius energètics 

(varietats especifiques amb gran rendiment i poques necessitats d’aigua, fertilitzants o 

pesticides,etc.). 
 

• Forestal: tractament silvícola (podes, etc.) 
 

• Industrial: residus agroalimentaris (closques de fruits secs, pinyols i/o llavors, etc.), 

residus industrials de la fusta (serradures, escorces o petites peces de serraria, residus de 

la industria del moble no contaminants, etc.). 
 

• Urbà: residus urbans (fracció orgànica de residus, etc.).  
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Respecte a la contribució del consum de biomassa en els diversos sectors, en la gràfic (Gràfic 6) 

podem veure la següent classificació:  

 

 
 

Gràfic 6: Contribució del consum de biomassa en els diversos sectors. Font: Instituto para la Diversificación y 

ahorro de la Energía (IDEA); https://www.idae.es/. 

 

1.3.3.2.  Aplicació i desenvolupament industrial  

Cal diferenciar entre el consum de biocombustibles en grans i petites plantes de biomassa, on 

les primeres, freqüentment produeixen calor i electricitat en el seu procés, i les segones són 

instal·lacions del sector de la petita indústria i del sector domèstic, més orientades a generar 

calor. Les grans plantes, per la seva gran demanda de biomassa, creen la seva pròpia 

infraestructura de subministrament, autoabastint-se de residus forestals i/o contractant 

productors de biomassa, com agricultors. En altres ocasions, els promotors de les plantes de 

biomassa són indústries que generen grans quantitat de biomassa residual, per tal d’obtenir una 

valoració energètica i així assegurar el propi subministrament de la planta.  

Respecte a les biomasses més comuns, els residus forestals i els residus de la fusta són els més 

utilitzats, ja que pràcticament totes les instal·lacions consumeixen in situ els residus procedents 

d'indústries fusteres, papereres o agroalimentàries, on la despesa del transport de la biomassa és 

nul o negatiu.  

En tots els països (tot i que predominen més en països amb més tradició i disponibilitat de 

biomassa, com Suècia, Dinamarca, Finlàndia o Àustria) hi han moltes instal·lacions 

domèstiques de mida petita que proveeixen d'energia tèrmica (aigua calenta, calefacció, calor o 

vapor, etc.) a llars i petites indústries. En el passat, aquestes instal·lacions eren poc eficients i les 

emissions mediambientals eren relativament altes. A la Unió Europea la major part de la 

biomassa es consumeix al sector domèstic i a Espanya més del 50%. Encara que, les millores 

introduïdes han augmentat el rendiment i fiabilitat del procés i han aconseguit reduir les 

emissions d'aquestes instal·lacions. 

Al no existir un control de la biomassa destinada a aquests usos, resulta difícil recopilar 

informació Estadísticament fiable sobre els consums totals de la biomassa, excepte les dades 

relacionades a plantes amb generació elèctrica.  
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Pel que fa a Espanya, el mercat dels biocombustibles elaborats (pèl·lets i briquetes) és molt 

reduït, a causa de que no hi ha un mercat de calderes de biomassa que els utilitzi com a 

combustible. Per una altra banda, l'ús tradicional que s'ha fet de les llenyes a les zones rurals ha 

anat disminuint amb l'entrada d'altres combustibles fòssils, com el gasoil. Des dels anys 80, hi 

ha instal·lacions d'aprofitament tèrmic en les quals el gas generat en un gasificador de biomassa 

es crema en forns de cimenteres, calderes de combustibles fòssils i altres aplicacions semblants. 

Tot i així, malgrat el desenvolupament d'aplicacions tèrmiques, no s'ha desenvolupat de la 

mateixa manera la generació d'electricitat, on el principal problema tecnològic per a la 

implantació comercial de processos per generar electricitat a partir de la gasificació de biomassa 

ha estat la necessitat de desenvolupar tecnologies fiables per poder eliminar els quitrans a un 

preu competitiu. L'existència d'aquests compostos en el gas dificulta o impedeixen que es pugui 

utilitzar en motors de combustió interna o turbines de gas.  

Respecte a Europa, hi ha algunes plantes de gasificació de biomassa integrades amb l'ús del gas 

generat en motors que estan obtenint uns resultats esperançadors. Totes les plantes industrials 

processen biomassa llenyosa. Encara no s'han desenvolupat tecnologies per a residus agrícoles 

pels problemes que es generen per la sinterització de les cendres d'aquest tipus de biomassa. 

A Espanya, a més de plantes pilot, hi ha unes petites instal·lacions industrials com la de Móra 

d'Ebre a Tarragona, que des de l'any 1997 està en funcionant amb closca d'ametlla o la de sansa 

de Ciutat Real (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas”). 

 

1.3.4. Valorització de residus sòlids urbans i residus sòlids industrials  

1.3.4.1.  Fonaments teoricotècnics  

Els residus sòlids urbans són aquells que s'originen en els nuclis de població com a 

conseqüència de l'activitat habitual i diària de l'ésser humà. 

Aquest tipus de residus constitueixen un cas singular dins de la biomassa, ja que d'acord amb la 

seva definició, només la part orgànica dels residus sòlids urbans pot ser considerada com a tal. 

Es per aquest motiu que la valoració energètica dels residus sòlids urbans constitueix un dels 

passos finals en el procés d'eliminació d'aquests residus.  

Els residus sòlids urbans tenen una composició molt variable. Tot i així, el seu contingut en 

matèria orgànica sol ser d’aproximadament del 50%, depenent de les dimensions de la població 

i del seu nivell de vida, on en augmentar ambdues magnituds, la tendència és una disminució en 

el contingut de matèria orgànica. Entre els diferents tipus de residus podem diferenciar (Font: 

CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”): 

• Residus sòlids urbans (RSU): són els  generats en domicilis particulars (comerços, 

oficines, serveis, etc.), així com els generats per neteges de vies públiques (zones 

verdes, àrees recreatives, platges, etc.), a excepció d’aquells que tinguin la qualificació 

de perillosos.  
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• Llots de depuradora urbana (EDAR): es tracten de residus semisòlids que contenen 

microorganismes i procedeixen del sistema de tractament d'aigües de estacions 

depuradores. 

• Pneumàtics fora d'ús (NFU): es tracten dels pneumàtics retirats i substituïts de 

vehicles (automòbils, camions, etc.), els quals son retirats per desgast i/o per no oferir 

les condicions de seguretat adequades. 

• Els vehicles fora d'ús (VFU): són vehicles que han estat donats de baixa per diversos 

motius (antiguitat, accident, etc.) i que han de passar per una sèrie de fases de reciclatge 

i valorització de residus i han de ser gestionats per residus perillosos (oli, bateries, etc.). 

• Residus de construcció i demolició (RCD): són els que procedeixen de la construcció 

i de demolició (enderrocs d'edificis, rebutjos dels materials de construcció de les obres 

de nova planta i de petites obres de reformes en habitatges). La major part d'aquests 

residus són inerts, però contenen aproximadament un 4% de residus de fusta, un 1,5% 

de plàstics.  

 

1.3.4.2.  Aplicació y desenvolupament industrial  

Les principals aplicacions d'aquests residus són com a font d'energia, aprofitant-los directament 

o transformant-los en altres substàncies  per a ser utilitzades com a combustibles alternatius en 

instal·lacions d’ús intensiu d’energia (centrals tèrmiques, fonts industrials, cimenteres, etc.), o 

com a matèria primera, per sotmetre'ls a un procés de reciclatge i generar altres productes. 

Segons el procés de valorització de residus sòlids urbans i residus sòlids industrials, podem 

diferenciar tres mètodes de valorització diferents: incineració, gasificació i piròlisis, 

biometanització (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas”): 

• Incineració: S’entén per incineració al procés basat en el tractament tèrmic o 

combustió de residus, una reacció química que es fonamenta en l'oxidació tèrmica total 

de residus en excés d'oxigen.  

 

Gràfic 7: Evolució de la capacitat de incineració de residus sòlids urbans a España (1984-2006); Font: 

Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos (PNRSU) (2009); Recuperat de CENER (2006); “Energías 

renovables en España: Diagnostico y perspectivas” 
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A nivell mundial, la incineració és la tecnologia dominant en la valorització de residus, 

tractant-se d’una tecnologia madura amb instal·lacions en funcionament a tot el món, 

sent Japó el país amb més plantes en funcionament (més de 40). 

Respecte a Espanya, l'any 2003 la capacitat d'incineració era d'aproximadament de 

1590000 t/any, però s’espera un increment en la capacitat de incineració en els pròxims 

anys per la projecció de nous projectes i activitats (Gràfic 7).  

 

• Gasificació i Piròlisis: La gasificació i la piròlisi són processos que pretenen 

transformar residus sòlids en gas o combustibles de síntesi, a través de la combustió, on 

a diferència de la incineració, la reducció es realitza a baixa o nul·la concentració 

d'oxigen, evitant així emissions a l'atmosfera de CO2. 

La gasificació i la piròlisi de residus sòlids urbans són tecnologies que s'han començat a 

desenvolupar a nivell industrial fa pocs anys. En el següent gràfic (Gràfic 8) hi ha 

representat la evolució del mercat en Europa i en Japó:  

 

Gràfic 8: Gasificació i Piròlisis de residus en Europa i Japó (1979-2004); Centro Nacional de Energías 

Renovables (CENER); Recuperat de CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas” 

 

On més s'ha desenvolupat el mercat comercial és al Japó, on es va posar en marxa la 

primera instal·lació en 1979, però no és fins a l'any 2000 que es va produir un gran 

augmentant en el nombre d'instal·lacions en funcionament en aquet país. En la 

actualitat, Japó ha passat a tenir més de 40 instal·lacions en funcionament (Gràfic 8).  

Pel que fa Europa, tot i ser on es va realitzar el desenvolupament tecnològic de diversos 

processos desenvolupats comercialment al Japó, els problemes de les plantes de Fürth 

(1997) i Karlsruhe (2000-2004) van debilitar la seva credibilitat. Per aquests dos casos, 

s'ha perdut confiança respecte a la fiabilitat d'aquestes tecnologies, que encara no estan 

completament provades a Europa (Font: CENER (2006); “Energías renovables en 

España: Diagnostico y perspectivas”). 
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• Biometanizació: La biometanització o digestió anaeròbia és un procés biològic que, 

amb la manca d'oxigen i en el transcurs de diverses etapes en què intervé una 

composició de microorganismes, transforma la fracció més degradable de la matèria 

orgànica en biogàs, una barreja de gasos formada principalment per metà i diòxid de 

carboni i una menor proporció d'altres gasos (vapor d'aigua, CO, N2, H2, H2S ...). 

En els últims anys, la tendència a l'alça dels preus del petroli i del gas natural ha 

incentivat la producció i valorització energètica del biogàs.  

Respecte a Europa, un important desenvolupament industrial i comercial s’ha produït 

gràcies a les noves tecnologies de biometanització, sent principals productors el Regne 

Unit amb 1.782,6 kteps, seguit d’Alemanya amb 1.594,4 kteps, Itàlia amb 376,5 kteps i 

Espanya amb 316,9 kteps, durant l’any 2005 (Font: l'EurObserv'ER Biofuels Barometer 

(Maig de 2006); Recuperat de CENER (2006); “Energías renovables en España: 

Diagnostico y perspectivas”). Aquesta classificació inclou la producció de biogàs 

recol·lectat en abocadors, el produït en depuradores (urbanes i industrials) i unitats 

descentralitzades de biogàs agrícola i de mecanització de residus urbans. 

 

1.3.5. Energia eòlica 

1.3.5.1. Fonaments teoricotècnics  

L'energia eòlica és una font d'energia renovable que utilitza la força del vent per produir energia 

elèctrica. El principal mitjà per obtenir-la són els aerogeneradors, estructures de mida variable 

que transformen el moviment de les seves aspes, produït per l'energia cinètica del vent, en 

energia mecànica, mitjançant un generador elèctric (Il·lustració 1).  

 

 

Il·lustració 1: Parts que conformen un aerogenerador; Font: Enciclopedia Digital (PARTESDEL); 

https://www.partesdel.com/aerogenerador.html 

 

Aquestes estructures poden ser instal·lades tant a sòl ferm com a terra marí. Per aprofitar al 

màxim els emplaçaments on es situen, es solen instal·lar conjunts d'aerogeneradors, els 

denominats parcs eòlics, centrals eòliques formades per agrupacions d'aerogeneradors de 

mitjana potència (al voltant de 100 kW) connectats entre si, que aboquen la seva energia 

conjuntament a la xarxa (Il·lustració 2). Els parcs eòlics a més d'aprofitar el recurs eòlic, 
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faciliten l'execució de les tasques d'operació i manteniment dels aerogeneradors per tenir el 

personal concentrat en una zona geogràfica reduïda. 

 

 

Il·lustració 2: Parc eòlic Tauern, massís Niedere Tauern, Estíria, Àustria; Font: Agència de comunicació (dialEc); 

https://dialec.blogspot.com. 

Els aerogeneradors estan units per dues línies (Il·lustració 1): una línia de mitja tensió 

subterrània que permet evacuar l'energia produïda, i una altra línia de comunicacions que 

permet al personal de manteniment realitzar un seguiment dels aerogeneradors. Ambdues línies, 

la d'evacuació de mitja tensió i la de comunicació, generalment van a parar a una subestació de 

transformació que està connectada a la xarxa elèctrica que la transportarà fins als usuaris. 

Aquesta subestació serveix també de centre d'operacions a l'equip de manteniment. 

Per tal de escollir la zona on se instal·lar un parc eòlic, un factor determinant és conèixer el 

recurs eòlic disponible al seu emplaçament. Un dels principals condicionants per a la viabilitat 

econòmica del projecte serà el recurs eòlic disponible, les característiques i les importants 

variacions a diferents escales temporals i espacials. Així mateix, a l'existència de nivells alts de 

vent és important l'existència de xarxa elèctrica a una distància raonable. 

Els vents produïts per la circulació general de l'atmosfera es poden veure debilitats i ser 

influenciats pels efectes locals quan les condicions geogràfiques de l'entorn són rellevants. 

D'aquesta manera, es poden produir vents d'origen tèrmic com poden ser les brises, vents 

produïts per trets topogràfics com canalitzacions o fins i tot, si el terreny és molt complex, vents 

que han patit una modificació important en la seva intensitat i direcció. Cal tenir en compte que 

l'efecte del fregament de l'aire amb la superfície terrestre provoca una disminució de la velocitat 

del vent en zones pròximes a terra. Per aquest motiu, com més altura sobre el sòl, major és 

l'efecte del recurs eòlic disponible. 

Mitjançant una campanya de mesures podrem disposar de mesures fiables del recurs eòlic en un 

emplaçament. Les dades obtingudes proporcionen la informació necessària per dissenyar i 

estimar la producció energètica del parc eòlic. Les dades originals són sèries de dades preses 

periòdicament. Mitjançant l'ús d'estadístiques, s'obtenen els paràmetres que representen el 

potencial eòlic de la zona estudiada. Els paràmetres bàsics que s'han de calcular són la velocitat 

mitjana, les direccions predominants, turbulències i el perfil vertical de vent. 
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Utilitzant la rosa de vents s'estudia el comportament direccional del vent i amb la distribució de 

probabilitat de velocitat s'analitza el comportament del recurs eòlic en el punt de mesura. 

Finalment, amb el perfil vertical de vent es caracteritza la variació de la velocitat de vent amb 

l'altura. 

Amb l'obtenció d'aquestes dades es pot seleccionar el tipus d'aerogenerador que s'ha d'utilitzar, 

l'alçada de la torre que hem de posar i la distribució d'aerogeneradors sobre el terreny. 

Sabent com es distribueix la velocitat de vent en el lloc d'estudi, així com la corba de potència 

de l'aerogenerador, podrem saber quina serà la producció energètica d'un aerogenerador en un 

determinat emplaçament (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas”). 

 

1.3.5.2.  Aplicació i desenvolupament industrial  

L’energia eòlica es emprada en aplicacions molt diverses, que depenent de les dimensions i de 

la zona on es situa la seva infraestructura, aquestes poden ser: generar electricitat a gran escala o 

per a subministrament elèctric d'habitatges o serveis aïllats de xarxa, bombeig d’aigua, per a 

sistemes de telecomunicacions, per dessalinitzar aigua de mar, etc. 

Segons el seu àmbit, aquestes aplicacions poden ser classificades en aplicacions centralitzades i 

aplicacions autònomes:  

• Aplicacions centralitzades: estan caracteritzades per la producció d'energia elèctrica 

en quantitats relativament importants, les quals son abocades directament a la xarxa de 

distribució, i en les que sempre es tindrà que disposar d’una font d’energia estable que 

permeti mantenir la potència base de la xarxa. Cal destacar dos grans tipus 

d'instal·lacions eòliques ja esmentades anteriorment: els aerogeneradors i els parcs 

eòlics.  

• Aplicacions autònomes: es fonamenten principalment en les necessitats de petites 

comunitats o treballs agrícoles, com pot ser el bombament d'aigua i reg, el 

condicionament i refrigeració de magatzems, la refrigeració de productes agraris, 

l’assecat de collites, l’escalfament d'aigua, el condicionament de naus de cria de bestiar, 

etc.  

Per una altra banda, cal esmentar l'ocupació dels aerogeneradors per a repetidors de ràdio i 

televisió, estacions meteorològiques i instal·lacions similars, situats lluny de les xarxes 

elèctriques. En aquests casos cal preveure normalment un sistema d'acumulació per bateries per 

fer front a les possibles calmes. 

Respecte al desenvolupament industrial, la Unió Europea va registrar un nou rècord eòlic en 

2006, any en què es van instal·lar 7.613,3 MW, el que ha elevat la potència del seu parc a 

48.042,3 MW (Font: l'EurObserv'ER Biofuels Barometer (Maig de 2006); Recuperat de 

CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”). Entre els fets 

més destacables, cal destacar el creixement del mercat alemany, situant-se en primera posició en 

el mercat de la Unió Europa, on en 2006 es van instal·lar 2.233,1 MW i la potència total del seu 

parc eòlic se situa ara en 2.0621,9 MW.  
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Espanya, amb uns 1.587,2 MW instal·lats durant l'any 2006, es manté com a segon mercat de la 

Unió Europea i disposa d'un parc de 1.1615,1 MW, seguidament de França en tercera posició 

amb 879,4 MW i un total de 1.635 MW instal·lats (inclosos els territoris d'ultra mar). 

Respecte al nostre país, el creixement de l'energia eòlica s'ha concentrat en els últims anys. Tant 

en la potència eòlica instal·lada, com en la producció eòlica han augmentat molt en el nostre 

país des de finals dels anys 90. Fins l'any 2002 hi ha hagut un creixement accelerat de la 

potència instal·lada, però, l'any 2003 la taxa de creixement es va reduir, passant de 1.582 MW 

instal·lats el 2002 a 1.377 MW instal·lats; el 2004 es va recuperar la taxa de creixement 

instal·lant 2.361 MW eòlics i l'energia eòlica va cobrir el 5,7% de la demanda energètica a 

Espanya aconseguint un 8% en 2005. 

Pel que fa a la situació mundial, la indústria eòlica està obrint nous mercats en països on aquesta 

està en ple desenvolupament i expansió, com Estats Units, Xina o Índia. A més, gràcies al gran 

creixement que està experimenta en la actualitat (a causa de l'augment dels preus de venda dels 

generadors eòlics) un gran nombre d'indústries ha aconseguit sanejar la seva situació financera i 

consolidar la seva posició en el mercat (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: 

Diagnostico y perspectivas”). 

 

1.3.6. Energia solar tèrmica 

1.3.6.1. Fonaments teoricotècnics  

El sol, compost en la seva majoria per hidrogen i heli, representa una font d'energia permanent a 

causa de la continu procés nuclear de fusió en el qual l'hidrogen es transforma en heli. A la 

terra, aquesta energia arriba en forma de radiació, i la percebem com a llum, però només una 

part d'aquesta és captada per l'ull humà en una gamma de colors que abasta des del violeta fins 

al vermell, es a dir, l’espectre òptic visible (Il·lustració 3). 

 

 

Il·lustració 3: Regions de l’espectre electromagnètic, destacant l’espectre òptic visible (visible light). Font: J. 

Zwinkels (2015); “Encyclopedia of Color Science and Technology”. 

 

La llum solar arriba a la superfície terrestre de tres formes diferents: 

• Radiació directa: la llum solar que es rep directament del sol, sense modificar la seva 

trajectòria, tot i que l'atmosfera la filtra. Els feixos de llum són perfectament paral·lels. 
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• Radiació difusa: la llum arriba distorsionada i els seus fas en xocar amb les partícules i 

amb els gasos atmosfèrics perden el paral·lelisme. 

• Radiació d'albedo: Quan la llum del sol arriba reflectida des d'objectes situats en terra, 

es produeix l'albedo. Es pot considerar com a part de la difusa. 

La llum solar al arribar als cossos, és absorbida per aquests i transformada en calor o energia 

tèrmica, la qual pot ser utilitzada com energia final o transformada en electricitat. Aquesta calor 

es pot produir a diferents temperatures: Si la temperatura produïda és baixa, aquesta energia 

s'utilitza normalment per escalfar l'aigua corrent dels edificis, piscines, calefacció o alguns 

processos industrials. Si la temperatura es més elevada, podem utilitzar la calor per produir fred 

i nombrosos processos industrials. I si les temperatures són molt altes, es poden emular 

processos de producció d'energia de les grans centrals de generació elèctrica. 

Encara que la intensitat de radiació emesa sobre la terra és constant, no es rep de la mateixa 

manera en la seva superfície. Depenent de l'època de l'any, hora del dia, latitud i climatologia 

canvien considerablement la recepció a terra. Es per aquest motiu que moltes de  les 

localitzacions més adients són zones amb molta radiació i condicions atmosfèriques amb molta 

claredat, sense nuvolositat, partícules o altres mecanismes que puguin distorsionar. Encara que, 

gràcies a l'excel·lent rendibilitat energètica dels sistemes solars de baixa i mitja temperatura fa 

que siguin aptes per a qualsevol lloc. De mitjana, la radiació que arriba a la superfície terrestre 

té una intensitat de potència de 900 W/m
2
. 

Si ens comparem amb la majoria de països europeus, Espanya té uns nivells de radiació solar 

excel·lents. La radiació solar global anual sobre horitzontal oscil·la entre els 1.100 kWh /m
2
 de 

la zona nord, i els 1.900 kWh / m2 de les Illes Canàries. La quantitat d'energia solar rebuda a 

Espanya és molt gran i és equivalent a més de 3.000 vegades el consum elèctric registrat el 2004 

(Il·lustració 4) (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas”): 

 

Il·lustració 4: Radiació global i potencial elèctric d’Espanya. Font: Photovoltaic Geographic Information System 

(PVGIS); http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/. 
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1.3.6.2. Aplicació i desenvolupament industrial 

L'energia solar tèrmica és una bona alternativa per a moltes aplicacions, com per exemple 

l'aigua calenta sanitària, la calefacció, la climatització de piscines, la producció de calor en 

multitud de processos industrials, etc. a més, a la gran quantitat d'usos totalment provats i 

contrastats durant diverses dècades d'experiència, hem d'afegir altres que comencen a tenir grans 

possibilitats de desenvolupament a curt i mig termini, com per exemple la refrigeració 

d'ambients a través de procediments solars. 

Respecte al desenvolupament industrial en la Unió Europea, a finals de l'any 2003 la superfície 

total de captadors solars tèrmics instal·lats era aproximadament d’uns 14 milions de m
2
 (Gràfic 

9), on Alemanya, Àustria i Grècia, es situen com els països amb major superfície de captació 

solar instal·lada en 2002 (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas”).  

 

Gràfic 9: Evolució de la superfície (milers de m2) instal·lada en la UE. Font: l'EurObserv'ER Biofuels Thermal 

Barometer (Octubre de 2004); Recuperat de CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas” 

Per una altra banda, respecte a la superfície de captació solar per cada 1.000 habitants, Àustria i 

Grècia són líders amb 334 i 274 m
2
 respectivament a finals de 2004, i on Alemanya és manté en 

tercera posició a força distància dels anteriors (Gràfic 10): 

 

 

Gràfic 10: Superfície de captació solar per cada 1000 habitants (m2). Font: l'EurObserv'ER Biofuels Thermal 

Barometer (Octubre de 2004); Recuperat de CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas” 
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Pel que fa a Espanya, en 2003 tot i tenir el potencial solar més elevat d'Europa, la ràtio de 

superfície de captació solar tèrmica per cada 1.000 habitants està per sota de la mitjana europea 

(8,7 enfront de 19,9 m
2
/1.000 habitants), disposant Espanya d’aproximadament 700.000 m

2
 de 

captadors solars a finals de 2004 (Gràfic 11):  

 

 

Gràfic 11: Evolució de la superfície de captació solar instal·lada (m2); Font: Instituto para la Diversifcación y 

Ahorro de Energía (IDEA); https://www.idea.es/. 

 

Els objectius del Pla de Foment d'Energies Renovables 2000-2010 no es van complint 

adequadament, ja que el creixement de les instal·lacions ha estat sis vegades inferior al que 

caldria per assolir-lo. Només s'ha cobert el 8% del Pla de Foment d'Energies Renovables. 

Segons l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic (IDAE; https://www.idae.es/), els 

motius per a aquesta desviació són de tipus econòmic, tecnològic, normatius i formatius. 

Tot i així, gràcies a la gran quantitat d'iniciatives en aquesta àrea per part de les diferents 

administracions, les expectatives semblen més favorables. Entre aquestes iniciatives, cal 

destacar que diversos municipis aproven ordenances sobre captació solar o la incorporació en el 

codi tècnic de l'edificació de pròxima publicació de l'obligació d'incorporar sistemes solars en 

certs casos. 

El Pla 2000-2010 ha estat revisat amb l'emissió en juliol de 2005 del Pla d'Energia Renovables a 

Espanya 2005-2010 de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic (IDAE; 

https://www.idae.es/). Amb aquests objectius, Espanya arribarà als 100 m
2
/1.000 habitants. 

Amb aquesta xifra estaríem molt per sobre de la mitjana europea actual (Font: CENER (2006); 

“Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”). 

 

1.3.7. Energia solar fotovoltaica 

1.3.7.1. Fonaments teoricotècnics  

L'energia solar fotovoltaica és una font d’energia renovable que utilitza la llum solar (radiació 

solar) per produir energia elèctrica. Aquesta transformació es realitza mitjançant cèl·lules 

fotovoltaiques, dispositius fabricats amb materials semiconductors que són capaços de convertir 

directament l'energia que conté la llum, en energia elèctrica. Les cèl·lules i els mòduls 

fotovoltaics plans poden utilitzar tant la radiació directa com la difusa, incloent l'albedo. Per 
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contra, els anomenats panells fotovoltaics de concentració també necessiten radiació 

predominantment directa (Il·lustració 5). 

 

 

Il·lustració 5: Cèl·lules fotovoltaiques de la central Copper Crossing, EEUU (20 MW de capacitat instal·lada). Font: 

Iberdrola; https://www.iberdrola.es. 

 

El recurs solar es quantifica en kWh/m
2
/any. Amb aquesta dada es pot calcular la mitjana anual 

de producció elèctrica típica, tot i que aquest valor no proporciona informació sobre la 

producció en períodes més curts de temps. Per tant, es pot diferenciar entre les mesures de 

recurs útils al dimensionament i pla de finançament d'instal·lacions, i les destinades a conèixer 

la propera producció d'energia, destinades a facilitar la gestió del sistema elèctric i planificació 

de l'operació. 

Per a les primeres són necessàries llargues sèries de mesura, ja que tot i que la radiació solar és 

constant, igual que la latitud i els efectes horaris, aquesta està matisada per l'estat de l'atmosfera. 

La radiació pot estar alterada per efectes puntuals i sobretot per la meteorologia, fet que implica 

una variació al llarg dels anys. Amb els valors registrats al llarg de diversos anys, s'elaboren 

conjunts de dades,que habitualment es representen en mapes de radiació solar per al 

dimensionat de sistemes fotovoltaics, excepte en zones amb condicions de microclima extremes, 

on la radiació solar varia poc entre punts propers, de manera que, són recomanables les mesures 

locals. 

Amb les dades de radiació solar obtingudes durant un any representatiu del lloc on es vol ubicar 

el sistema fotovoltaic i agafant d'inici les dades del rendiment i grandària de la instal·lació 

fotovoltaica, es poden fer estimacions sobre la producció elèctrica que generarà el sistema 

fotovoltaic, amb xifres habituals de 1.600 a 2.100 hores equivalents a producció nominal. Cal 

esmentar que la predicció de producció no serà necessària amb volums baixos de producció, 

però que serà imprescindible per a la utilització a gran escala (Font: CENER (2006); “Energías 

renovables en España: Diagnostico y perspectivas”). 
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1.3.7.2. Aplicació i desenvolupament industrial  

Els sistemes solars fotovoltaics es divideixen en dos grans grups: els sistemes aïllats de xarxa 

elèctrica i els sistemes concentrats a la xarxa elèctrica:  

• Sistemes aïllats de xarxa elèctrica: hi han àrees on l'accés a la xarxa és irrealitzable o 

molt costós. Aquest sistemes estan caracteritzats per no dependre de les línies 

elèctriques fins al punt de consum.  

Les seves aplicacions més comuns son: electrificació d'habitatges allunyats de la xarxa 

elèctrica, aplicacions agrícoles i ramaderes (bombament d'aigua, sistemes de reg, 

il·luminació d'hivernacles i granges, etc.), senyalització i comunicacions (navegació 

aèria i marítima, senyalització de carreteres, repetidors, etc.), enllumenat públic (carrers, 

monuments, parades d'autobús, etc.) sistemes de depuració d'aigües, etc.  

Aquests sistemes, tot i no dependre de les xarxes elèctriques, en períodes de baixa 

insolació o durant la nit cal una bateria d’acumulació amb el seu corresponent 

controlador de càrrega, y quan és necessària la corrent alterna, s’utilitza un inversor. 

• Sistemes connectats a la xarxa elèctrica: els sistemes fotovoltaics es connecten a la 

xarxa elèctrica i un inversor transforma el corrent continu generat pel sistema en corrent 

altern afí al de la xarxa.  

Aquests sistemes resulten fàcils d'instal·lar independentment de que es tracti d'un edifici 

o habitatge existent o de nova construcció sent el seu manteniment mínim, a més 

d’aportant rendibilitat econòmica al usuari generant ingressos. 

Pel que fa al desenvolupament industrial, la producció mundial de panells solars fotovoltaics ha 

experimentat un creixement constant durant els últims anys amb taxes del 30% al 40% en 2005 i 

s’estima unes taxes mínimes d’un 30% entre 2006 i 2010. En el gràfic següent (Gràfic 12) es 

pot observar com les taxes de creixement augmenten a finals de 1998-1999, especialment a 

Europa i Japó (Font: CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas”). 

 

Gràfic 12: Producció mundial,en Europa, en EEUU i en Japó de panells solars (MWp); Font: PVNews / 

PVMagazine (Març de 2004); Recuperat de CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y 

perspectivas” 
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Respecte a la situació nacional, Espanya és un país amb un futur destacat en quant al 

desenvolupament i implantació d’energia solar fotovoltaica, ja sigui per la seva capacitat 

tecnològica i el seu desenvolupament tecnològic i investigador, com per les seves condicions 

climàtiques, permetent un millor aprofitament d'aquesta font energètica en comparació amb 

pràcticament tota la resta d'Europa. 

Tot i així, les expectatives de creixement de l'energia solar fotovoltaica a Espanya encara 

continuen no només per sota del previst pel Pla de Foment de les Energies Renovables, sinó 

també per sota del seu potencial (Font: Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía 

(IDAE); https://www.idae.es/). A finals de 2002, el grau de compliment respecte a l'objectiu 

energètic intermedi del pla en 2006 (61,2 MWp) va ser del 19,2%. El següent gràfic (Gràfic 13) 

il·lustra la potència total instal·lada en Espanya de 1999 fins a 2004 respecte a Alemanya (Font: 

CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas”). 

 

 

Gràfic 13: Potència “pico” acumulada, instal·lada a Espanya i a Alemanya (MWp); Font: IDAE, EurObserv'ER; 

Recuperat de CENER (2006); “Energías renovables en España: Diagnostico y perspectivas” 
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CAPÍTOL 2 - AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 

2.1. Introducció a l’avaluació d’impacte ambiental  

L’Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA) pot definir-se com un procés tècnic-administratiu que 

té com a finalitat identificar, predir, interpretar, prevenir, mitigar i corregir els impactes 

ambientals que les accions del projecte o l’activitat produeixen, de forma directa o indirecta, 

sobre un determinat entorn, definit per una sèrie de factors ambientals, amb l’objectiu 

d’aconseguir la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) i que permet la execució o realització 

del projecte. 

La primera aparició del concepte va ser en la legislació d’Estats Units, i s'ha anat estenent a 

d'altres països, on va ser incorporat en la legislació de la Unió Europea en 1985. Posteriorment, 

el terme va ser introduït a España mitjançant el Reial Decret 1/2008, i posteriorment derrogat 

per la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental  (Font: Agencia Estatal de Boletín Oficial del Estado 

(BOE); https://www.boe.es/). 

Aquest procediment s'ha manifestat com una de les formes més eficients de prevenir agressions 

negatives contra el medi, oferint major fiabilitat i confiança en la presa de decisions que s'han 

d'adoptar, en poder elegir, entre les diferents alternatives possibles, aquella que salvaguardi 

millor els interessos generals tot i tenint en compte tots els efectes derivats de l'activitat 

projectada. 

Posant-nos en context, les energies renovables han rebut una atenció preferent en els últims 

temps a causa del seu ús com alternativa energètica contra les predominants fonts d'energies no 

renovables i per la lluita contra el canvi climàtic.  

No obstant això, aquests projectes i activitats no estan exempts de produir impactes ambientals. 

És per això que en aquest treball es pretén desenvolupar les etapes que conformen un estudi 

d'impacte ambiental adaptat a les energies renovables, on s'inclouran les metodologies 

usualment utilitzades en els AIA. 

D'acord amb el procediment administratiu legalment establert, seguidament s'exposaran les 

fases fonamentals en las que es desenvolupa el procediment general d’elaboració i 

desenvolupament d’un AIA:  

1. Anàlisi del projecte i de les seves alternatives tècnicament viables. 

2. Definició de l'entorn del projecte, i posterior descripció i estudi del mateix. 

3. Previsions dels efectes que el projecte generarà sobre el medi (primera aproximació a 

l'estudi d'accions i efectes.)  

4. Identificació de les accions potencialment impactants del projecte. 

5. Identificació dels factors del medi potencialment impactats. 

6. Identificació de relacions causa-efecte entre accions del projecte i factors del medi. 

Elaboració de la matriu d'Importància i valoració qualitativa de l'impacte. 

7. Predicció de la magnitud de l'impacte sobre cada factor. 

8. Valoració quantitativa de l'impacte ambiental, incloent transformació de mesures 

d'impactes en unitats incommensurables a valors commensurables de qualitat ambiental, 

i suma ponderada d'ells per obtenir l'impacte total. 

9. Definició de les mesures correctores, precautòries i compensatòries i del programa de 

vigilància ambiental. 
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10. Redacció del informe AIA o EsIA (Estudi d'Impacte Ambiental). 

11. Presentació a l’administració competent i procés d’exposició i participació públiques. 

12. Revisió i modificació del informe. 

13. Decisió de l'òrgan competent. Declaració d’Impacte Ambiental. 

 

2.2. Definicions bàsiques dintre del context del AIA 

Medi Ambient 

El medi ambient pot definir-se com el conjunt de circumstàncies que envolten als éssers vius. 

Aquest terme no s'ha de confondre amb els termes medi i ambient, ja que solen ser utilitzats 

indistintament com a sinònims encara que cada un d'ells té un origen diferent, i per tant, un 

matís semàntic diferent. Així doncs, el medi pot definir-se com l'element en el què viu una 

persona, animal i l'ambient com el conjunt de factors biòtics i abiòtics que actuen sobre els 

organismes i comunitats ecològiques, determinant la seva forma i desenvolupament. 

Factors ambientals 

Els factors ambientals es poden definir com els components del medi ambient entre a els quals 

és desenvolupa l’existència humana (vegetació, clima, paisatge, cicle hidrològic, economia, etc.) 

i que poden ser susceptibles d’alteració i/o modificació per les accions del projecte. Només es 

consideren aquells factors afectats per les accions del projecte. 

Ecologia 

L'ecologia és pot definir com l'estudi científic de les relacions entre diferents organismes, i tots 

els aspectes biòtics i abiòtics del seu entorn.  

Medi Natural o medi físic 

El medi natural o medi Físic es pot definir com un sistema constituït per elements i processos 

propis d’un ambient natural. El medi natural pot classificar-se en tres subsistemes: medi inert, 

medi biòtic i medi perceptual. 

Medi socioeconòmic 

El medi socioeconòmic pot definir-se com un sistema constituït per les condicions socials, 

històrico-culturals i econòmiques, d’una població humana en una àrea determinada. 

Projecte 

Un projecte pot definir-se com un document tècnic el qual defineix la localització, la realització 

de plans, programes, construccions i d’altres tipus d’instal·lacions i obres, així com d’altres 

intervencions en el medi natural o en el paisatge, poden incloure les destinades a l'explotació de 

recursos naturals i la d'ordenació del territori. 

Alternatives 

Les alternatives es poden definir com els possibles projectes que solucionen un objectiu concret. 

Incloent sempre l'alternativa de no realitzar cap projecte. 
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Promotor o titular del projecte 

El promotor o el titular del projecte es la persona física o jurídica que sol·licita una autorització 

o aprovació relativa d’un determinat projecte. 

Entorn del projecte 

L’entorn del projecte es pot definir com l'ambient que interacciona amb el projecte, en termes 

d'entrades (recursos, mà d'obra, espai, etc.) i de sortides (productes, residus, ocupació, rendes, 

etc.). 

Capacitat d’acollida 

Es pot definir com les possibilitats que té un territori per proporcionar a un determinat projecte 

o activitat, el necessari pel seu desenvolupament, en termes de recursos, suport físic i receptor 

de residus. 

Gestió ambiental 

La gestió ambiental pot definir-se com el conjunt d'accions relacionades en el procés de decisió 

relatiu a la conservació, protecció, defensa i millora del medi ambient, fonamentant-se en una 

coordinada informació multidisciplinària i en la participació ciutadana. 

Autoritat competent 

Es pot definir com la part de l’administració que avalua, segons criteris tècnics i legislatius, els 

EsIA, para finalment procedir a fer  la declaració d’impacte ambiental. 

 

2.3. Elements del procés del AIA 

Impacte Ambiental (IA) 

Parlem d’Impacte Ambiental (IA) quan una activitat o acció, produeix una alteració (favorable o 

desfavorable) en el medi, o en algun dels seus components. L'impacte ambiental produït per un 

projecte sobre el medi ambient és manifesta com la diferencia entre la situació del medi ambient 

en el seu estat actual i la produïda per l’alteració. Aquesta activitat o acció pot tractar-se d’un 

projecte d'enginyeria, un pla, un programa, una llei o una disposició administrativa amb 

implicacions ambientals. 

Avaluació estratègica ambiental (AEA) 

L’Avaluació Estratègica Ambiental (AEA) és un procediment que té com objecte l'avaluació 

dels efectes o conseqüències ambientals que determinats plans, programes i polítiques poden 

produir en el territori, en la utilització de recursos naturals i en la realització d'un 

desenvolupament sostenible i equilibrat. 

Estudi d’impacte ambiental (EsIA) 

L’Estudi d'Impacte Ambiental (EIA) és un document de caràcter tècnic, incorporat en el 

procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA), que te com a objecte predir, identificar, 

valorar i corregir, els efectes o conseqüències ambientals que determinades activitats o accions 
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poden causar sobre la qualitat de vida de les persones i del seu entorn. Contempla també un pla 

de vigilància ambiental. 

Valoració d’Impacte Ambiental (VIA) 

La Valoració d'Impacte Ambiental consisteix en transformar els impactes ambientals mesurats 

en unitats heterogènies en unitats homogènies, de forma que permeti comparar alternatives 

diferents tant d'un mateix projecte, com de projectes diferents. La valoració d'impacte ambiental 

(VIA) té lloc en l'última fase de l'estudi d'impacte ambiental (EsIA). 

Estimació d’Impacte Ambiental (EtIA) 

L'Estimació d'Impacte Ambiental (EtIA) pot definir-se com el pronunciament de l’autoritat o 

organisme competent en matèria de medi ambient, d’acord amb l'estudi d'impacte ambiental 

(EsIA) i mitjançant un procediment abreujat, en el qual es determina respecte els efectes 

ambientals previsibles, la conveniència o no de realitzar l'activitat projectada i, en cas afirmatiu, 

les condicions que s'han d'establir respecte a l'adequada protecció del medi ambient i els 

recursos naturals. 

Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) 

La Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) es pot definir com el pronunciament de l'autoritat o 

organització competent en matèria de medi ambient, d'acord amb l’estudi d’impacte ambiental 

(EsIA), al·legacions, objeccions i comunicacions resultants del procés de participació pública i 

consulta institucional, en el qual es determina la conveniència o no de realitzar l'activitat 

projectada i, en cas afirmatiu, les condicions que s'han d'establir respecte a l'adequada protecció 

del medi ambient i els recursos naturals. 

 

2.4. Descripció del projecte 

2.4.1. Introducció  
 

L’objectiu de la descripció del projecte es la d’exposar i descriure els elements i processos 

d'aquest, els qual poden arribar a ser causa d'un futur impacte en el medi, evitant (en la mesura 

de lo possible) realitzar descripcions molt detallades d'aspectes poc significatius en la 

determinació d'impactes, i per contra, evitar l’omissió de la informació tècnica important.  

Per tal de poder afrontar aquest apartat, cal abordar per separat la descripció de les accions 

susceptibles de provocar impactes en les diferents fases del projecte, ja que aquestes afecten de 

diferent forma al medi. Aquestes fases són: 

• Construcció o instal·lació  

• Funcionament o explotació  

• Abandonament o desmantellament 

Per una altra banda, cal destacar la importància del contingut que ha de contenir la descripció 

del projecte. Aquest contingut s’exposa en el reglament d'avaluació d'impacte ambiental, la Llei 

21/2013, on s'especifica l'obligació del desenvolupament descriptiu de les parts més 

problemàtiques del projecte des d’un punt de vista sostenible. Aquestes són: l'impacte 
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d'ocupació, la gestió sostenible dels recursos i la contaminació (Font: Agencia Estatal de Boletín 

Oficial del Estado (BOE); https://www.boe.es/). 

Per últim, cal destacar la manera de poder afrontar la falta d’informació i l'incertesa present 

durant gran part del procés de l’estudi d'impacte ambiental, sent necessari comptar amb la 

informació present en el document tècnic i amb el promotor del projecte, el qual pot resoldre 

gran part dels dubtes que es generin. Tanmateix, en el cas de que els dubtes no es resolguin, és 

convenient descriure les accions que les generen, ja que posteriorment, poden resultar de gran 

importància en l'efecte d'impacte ambiental. 

En la següent taula (Taula  4) es proposa una guia per tal de desenvolupar el procés descriptiu 

del projecte:  

Introducció, exposició dels objectius del projecte i localització del mateix, 

incloent cartografia detallada de situació i de les infraestructures, etc. 

Antecedents, indicar l'existència d'explotacions similars per part del 

promotor, l’adequació i compliment de les lleis, la inclusió de l'obra dins 

dels plans, programes i polítiques vigents, indicar modificacions del 

projecte original, etc. 

S 

Justificació del projecte, indicant els avantatges (econòmiques, socials, 

ambientals, etc.) de la futura activitat (en el cas de ser concebuda), etc. 

 

Descripció de totes les accions del projecte susceptibles a causar impacte 

ambiental. Tanmateix, caldrà definir els moviments de terra necessaris, 

l’ús d'aigua, el consum i subministrament elèctric i la necessitat d'altres 

recursos naturals per a l'execució de l'obra, etc. 

d 

Programa de treball especificant la  maquinària necessària, les tasques de 

manteniment i els recursos humans que seran precisos per a cada fase del 

projecte, etc. 

 

Taula 4: exemple de procés descriptiu d’un projecte. Font: Elaboració pròpia 

 

2.4.2. Arbre d’accions del projecte 
 

Una cop s'han descrit les diferents alternatives del projecte relacionades amb la seva afecció al 

medi, ha de confeccionar-se l’arbre d'accions del projecte amb les accions que puguin causar 

impactes per a cadascuna de les alternatives. 

Respecte a les accions del projecte, tenen que ser: 

• Causants d'un efecte ambiental (tant negatiu com positiu) que siguin rellevants des 

d'un punt de vista ambiental. 

• Simples, concretes i independents entre si, causant efectes directes sense implicar 

altres en la seva definició (la falta d'independència de les accions provoca un augment 

artificial en la seva magnitud). 

Introducció i 

Antecedents 

Justificació del 

projecte 

Procés productiu 

Programa de 

treball 
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• Fàcilment determinables, el que implica que puguin ser localitzades en un plànol i 

físicament en una zona, on causaran el seu efecte, així com en el moment temporal en 

què es desenvolupen.  

• Quantificables per tal de poder conèixer de forma quantitativa l'efecte ambiental que 

causaran. 

Els arbres d'accions són representacions sintètiques del projecte proposat i son anomenats 

“arbres” per la seva estructura divisòria i subdivisòria en diferents nivells d'activitats 

independents entre si. 

Respecte als diferents nivells:  

• En primer lloc es presenten les fases que corresponen als diferents etapes temporals del 

projecte (les ja mencionades fase de construcció, fase de funcionament i fase 

d’abandonament). 

• Seguidament, hi han les tasques que es realitzen dins de cada fase i que descriuen 

apartats de l'actuació. Les tasques estan en funció del tipus de projecte de què es tracti, 

però hi ha algunes genèriques que tracten temes com l'ús dels recursos naturals; 

l'emissió, abocament o generació de residus contaminants; l'emmagatzematge, recollida, 

gestió i tractament de residus; la modificació del territori, etc. 

• Per últim, apareixen les accions del projecte proposat, susceptibles de causar impactes 

en el medi. Aquestes accions dependran igualment del projecte concret que es plantegi. 

En el cas de la construcció d'una edificació, algunes de les accions que es podrien 

destacar serien: excavació, explanació, fonaments, etc. 

Una de les eines més útils alhora d’elaborar l'arbre d'accions és el propi arbre o diagrama de 

processos del projecte, d’on s'obtindran la majoria d'accions causants de impacte. Per una altra 

banda, per tal de poder determinar com de rellevants poden ser aquets impactes, cal realitzar (si 

fos necessari) consultes a experts (entrevistes, qüestionaris, mètode Delphi (Capítol 2.6.3), etc) 

del tipus d'actuació i àmbit corresponent.  

Algunes de les metodologies més utilitzades per tal de confeccionar l’arbre d’accions, són les 

llistes de revisió (Capítol 2.7.2) i els diagrames de xarxes (Capítol 2.7.3). No obstant, aquests 

mètodes únicament proporcionen una primera aproximació a l'arbre d'accions final, ja que cal 

ajustar-se al projecte en concret i l’àrea on s'implanta el projecte. 

 

2.4.3. Descripció d’alternatives i d’accions del projecte   

En el procediment de descripció d’alternatives, es defineixen les característiques de les activitats 

que es duran a terme en el projecte, per tal de poder estudiar com afectarien aquestes al medi. 

Aquest procediment, juntament amb la elaboració del Inventari ambiental (Capítol 2.5), son els 

fonaments per a poder desenvolupar la identificació i l’avaluació dels impactes posteriors. 

En aquest procés es defineixen les possibles alternatives per tal de seleccionar la més adient, 

realitzar una descripció detallada de cadascuna d'elles, de les quals s'extraurà una llista de les 

accions susceptibles de produir impactes. Aquestes accions s'ordenaran de forma jeràrquica en 

un arbre d'accions, i d'entre totes les accions del projecte, es seleccionaran únicament aquelles 

que puguin causar efectes ambientals (tant negatius com positius), ja que s'utilitzaran per 
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“enfrontar-les” als factors ambientals, extrets de l'Inventari Ambiental, per tal d’identificar i 

valorar els possibles impactes . 

Finalment, es justifica l’elecció de l'alternativa més adient (segons la legislació), tot i que 

aquesta elecció sigui realitzada al finalitzar el l'estudi, definint aquesta informació al inici del 

document d'Estudi d'Impacte Ambiental.  

 

2.5. Inventari Ambiental  

2.5.1. Introducció  
 

El inventari ambiental és un eina que permet realitzar una caracterització del medi, que 

posteriorment, permeti identificar i valorar possibles impactes deguts a l’execució del projecte 

en qüestió. A fi que aquest objectiu quedi cobert adequadament, s'han de conèixer les 

característiques del medi i la seva qualitat ambiental abans que es realitzi l'obra, per valorar com 

variaria aquesta si es dugués a terme l'actuació projectada.  

Segons la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, l’inventari ambiental ha d'incloure (Font: 

Agencia Estatal de Boletín Oficial del Estado (BOE); https://www.boe.es/):  

«Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la 

realización de la obra, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 

aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades 

preexistentes.  

Descripción, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de todos 

los aspectos ambientales que puedan verse afectados por el proyecto: la población, 

la salud humana, la biodiversidad (por ejemplo, la fauna y la flora), la tierra (por 

ejemplo, ocupación del terreno), la geodiversidad, el suelo (por ejemplo, materia 

orgánica, erosión, compactación y sellado), el subsuelo, el agua (por ejemplo, 

modificaciones hidromorfológicas, cantidad y calidad), el medio marino, el aire, el 

clima (por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, impactos 

significativos para la adaptación), el cambio climático, los bienes materiales, el 

patrimonio cultural, así como los aspectos arquitectónicos y arqueológicos, el 

paisaje en los términos del Convenio Europeo del Paisaje, y la interacción entre 

todos los factores mencionados.» 

Com es pot observar, la legislació referent al reglament d’Avaluació d’Impacte Ambiental 

estipula els apartats amb els que cal treballar, però malauradament no especifica l'enfocament 

que cal donar-li. Per la qual cosa, és pertinent fer una descripció de l'estat actual, una 

interpretació d'aquest respecte les causes històriques que l'han propiciat i una predicció de la 

seva evolució “sense” projecte, per tal de poder tenir una referència la qual es puguin estimar els 

efectes d'aquest. 

Cal tenir en compte que el medi no és estàtic i pateix alteracions a causa de l'existència de 

processos subjacents a ell. Aquests processos poden anar més o menys ràpids, però sempre 

generaran modificacions en els diferents ecosistemes presents en l’àrea del projecte. És 



     

Miquel Morales Tello 
 

Grau en Enginyeria Geològica 

45 
 

important conèixer-los, ja que segons com evolucionin aquests, el medi i la seva qualitat 

canviaran fins i tot sense haver implantat una activitat humana. 

Així mateix, el inventari ambiental ha de contenir la descripció de l'estat actual de l'ambient i 

dels processos que actuen sobre el medi en absència del projecte, considerant que aquestes 

descripcions variaran en funció del tipus d'activitat que es pretengui realitzar. 

Com a característiques generals a l'hora d'enfrontar la realització d'un inventari ambiental es 

poden citar les següents: 

• S'ha d'obtenir una representació el més integrada i objectiva possible del medi, i ha de 

ser elaborada per un equip multidisciplinari, format per professionals especialitzats en 

diferents disciplines: geòlegs, enginyers, sociòlegs i economistes, biòlegs, etc. 
 

• Només es descriuran principalment aquells elements que proporcionin dades del medi 

que permetin avaluar els possibles impactes, diferenciant entre els factors rellevants i 

els que no ho son. Un element o factor ambiental es considera com a rellevant quan 

compleix dues característiques: 

 Pot ser afectat pel projecte 

 Es considera valuós per criteris culturals, històrics, científics, etc. 
 

• L'àrea d'estudi serà la influenciada pel projecte i pot variar d'un element a un altre. 
 

• S'ha de procurar establir relacions entre els diferents elements descrits. Aquesta decisió 

es duu a terme posteriorment a la realització d’una valoració conjunta del territori, en la 

què s'integren tots els elements ambientals que s'han tractat i donat un valor global de la 

zona. 

Aquesta informació ha de guiar tota la realització de l'inventari ambiental i s'evitarà, per tant, 

donar informació no rellevant a efectes de detecció dels possibles impactes que generi el 

projecte. 

Per una altra banda, els resultats que cal obtenir d'aquest apartat de l'Estudi d'Impacte Ambiental 

són diversos: 

• Obtenció d'unitats ambientals internament homogènies de cada element ambiental. Per a 

cadascuna d'elles tots els seus punts responen igual davant les accions del projecte. 
 

• És convenient expressar aquestes unitats ambientals en la cartografia, realitzant almenys 

un mapa per a cada element ambiental. Quan els resultats no es poden expressar en 

mapes, s'han de confeccionar taules en les que es puguin veure els resultats, fàcil i 

ràpidament. 
 

• Aquestes unitats ambientals, taules i mapes són el producte d'una part clau de l'inventari 

ambiental, les valoracions de la qualitat ambiental de cada element i de tot el medi en el 

seu conjunt, amb vista a la seva conservació. 
 

• Finalment, s'ha de confeccionar un arbre dels factors susceptibles de ser afectats pel 

projecte (arbre de factors ambientals). 

En el següent apartat (Capítol 2.5.2.), es desenvoluparan les etapes que es poden considerar per 

realitzar un inventari ambiental de forma genèrica. 
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2.5.2. Etapes d’un inventari Ambiental 
 

Per tal de poder realitzar de forma correcta un inventari ambiental, és convenient seguir una 

sèrie de fases per tal d’assolir els objectius finals. Aquestes fases són: definició dels objectius, 

documentació, sortides a la zona d'estudi, emmagatzematge de la informació, valoració dels 

elements o factors ambientals rellevants i resultats. 

En la següent taula (Taula 5) es proposa una guia per desenvolupar els passos en las que es 

desenvolupa un inventari ambiental:  

 

Descripció del medi on es desenvolupa l’activitat (àrea d'estudi, elements, 

factors ambientals rellevants, limitacions tècniques i temporals, etc.), i 

metodologia amb la qual es desenvolupa l'inventari i premisses d'actuació. 

 

Recerca i consulta d’informació bibliogràfica i cartogràfica, consulta 

d'experts per complementar informació i consulta d'estudis similars 

(seguiment dels efectes mitjançant el Pla de vigilància ambiental). 

 

Treball de camp, comprovació i complementació de dades in situ, 

obtenció d'unitats ambientals internament homogènies de cada un dels 

elements ambientals. 

 

Recopilació i emmagatzematge de la informació (tant en format física, 

com en format informàtic: fitxers, base de dades, etc). 

 

Procés de valorització de les unitats internament homogènies de cada un 

dels elements ambientals que formen part del medi. 

 

Valorització global mitjançant la conversió de resultats obtinguts 

(cartogràfics i dades) a la mateixa escala per poder fer ponderacions per 

obtenir resultats generals per a tota la zona. Posteriorment, realització de 

mapes de conservació, mapes de fragilitat del medi, etc. 

Taula 5: fases d’un inventari ambiental. Font: Elaboració pròpia. 

 

2.5.3. Elements del medi 
 

En un inventari ambiental cal identificar, censar, inventariar i cartografiar tots els elements del 

medi afectats per les accions del projecte plantejat. Aquests elements del medi són: el clima, la 

geomorfologia, la geologia, el sòl, l'aigua, la vegetació i la flora, la fauna, el paisatge y el medi 

socioeconòmic, on de forma ocasional, se'ls hi sumen altres elements com la qualitat de l'aire, la 

contaminació acústica, etc. 

Tots els elements ambientals que es tractin, s’han d’estudiar amb una intensitat adequada per tal 

d’evitar problemes per falta d’informació i posteriors errors. Conseqüentment, cal descriure a 

l’extensió en la que serien afectats pel projecte proposat, i, per tant, cal que l’equip redactor del 

mateix, tingui accés al document tècnic del projecte per tal de poder adequar l’inventari a les 

característiques del mateix. 

Definició dels 

objectius 

Documentació 

Sortides a la zona 

d’estudi 

Emmagatzematge 

d’informació 

Valoració d’elements 

o factors ambientals 

Resultats 
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Clima   

El clima es defineix com el conjunt de condicions atmosfèriques que es registren de mitjana al 

llarg d'un estàndard d’anys (normalment sobre un interval de 30 anys), en una zona 

determinada. Aquest terme no s'ha de confondre amb el de temps atmosfèric, el qual correspon a 

les condicions atmosfèriques donades en un moment concret y àrea determinada. Per tal de 

poder caracteritzar aquest element ambiental, les variables utilitzades són: precipitació, humitat, 

temperatura, vent, insolació, període de gelades, etc. 

Geomorfologia  

La Geomorfologia considera la descripció i caracterització del relleu sent de gran importància 

en molts estudis d'impacte ambiental, a més de relacionar-se plenament amb altres elements del 

medi influenciant en gairebé tots els elements ambientals que es tracten en l'inventari ambiental. 

Es el cas de: el clima, l'erosió del sòl, la hidrologia, la flora, la fauna, el paisatge, etc. 

Geologia  

La Geologia és la ciència que té per objecte l’estudi de l'escorça terrestre, els fenòmens que en 

ella ocorren i les lleis físiques i químiques per les quals es regeixen. 

El tractament de la geologia es de gran importància, ja que representa el suport de les activitats 

del projecte plantejat, la qual cosa implica l'existència de riscos a l'hora de triar el lloc adequat  

per ubicar una instal·lació. Tanmateix, l'objectiu de l'inventari ambiental no pas el de determinar 

l'efecte de la geologia sobre el projecte, sinó de determinar els efectes que determinades accions 

poden tenir sobre aquesta.  

Per una altra banda, el substrat geològic influirà en altres elements ambientals, com la vegetació 

i la topografia. 

Sòl 

El concepte del sòl varia en funció del punt de vista en el que s'estigui analitzant: edafològic 

(utilitzat per agrònoms, forestals, etc.), geotècnic (utilitzat per geòlegs, enginyers de camins, 

etc.) 

No obstant això, la visió predominant per a aquest tipus d'estudis ha de ser l’edafològica, ja que 

el sòl és un recurs cada vegada més limitat, i atès que en els estudis d'impacte ambiental es 

pretén aconseguir el millor aprofitament dels recursos naturals i evitar, en la mesura de lo 

possible, possibles deterioraments irreversibles dels mateixos o l'aparició de fenòmens 

perjudicials per al medi o les pròpies activitats humanes, cal procurar que un dels objectius sigui 

tenir en compte el potencial productiu de cada sòl i intentar preservar els de major productivitat 

per a activitats de tipus agrològic o natural en detriment a les activitats més constructives. 

 

Per tant, des d'un punt de vista edafològic, el sòl pot definir-se com el conjunt d'unitats naturals 

presentes en la superfície terrestre que suporten les plantes, on les seves propietats son producte 

de la interacció del clima i la matèria viva sobre la roca mare, en un període de temps i un relleu 

determinat. Anàlogament, analitzant aquesta definició, pot observar-se la interrelació existent 

entre l’edafologia amb la geologia, el clima, la geomorfologia i amb els éssers vius.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Relleu_(geografia)
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Aigua 

L'aigua constitueix un element vital per a tots els éssers vius, intervenint en la majoria de les 

seves activitats de forma directa o indirecta. Atès que l'aigua no només es troba en un estat físic 

i en un lloc (cicle hidrològic), cal considerar totes les manifestacions d'aigua com una unitat 

indivisible. Així mateix, l’aigua és un sol recurs, i les accions de l’ésser humà tenen una 

resposta física i social en llocs no necessàriament propers, de manera que cal mesurar molt bé 

com s'ha d'actuar, on les conseqüències finals acostumen a desenvolupar un augment en la 

vulnerabilitat i un deteriorament en la qualitat, creant així una repercussió directa en la flora i la 

fauna i comprometent la capacitat del recurs per satisfer necessitats futures. Per aquest motiu, 

l'àrea d'estudi per a l'inventari de l'aigua no ha de restringir-se únicament en l’àrea del projecte. 

Flora i vegetació 

La vegetació és l’element ambiental més visible d'un ecosistema poden arribar a definir un 

espai, donat que es el resultat de la combinació d'elements ambientals com el clima, la geologia, 

la topografia, l'edafologia i la hidrologia. A més, les seves característiques també depenen de la 

fauna i l'ésser humà.  

Respecte a la flora, també es tracta d'un element de gran importància, ja que cadascuna de les 

espècies que la componen poden tenir un valor per si mateixa. Com a exemple, algunes espècies 

vegetals són excel·lents bioindicadors, sensibles a la contaminació del sòl o a un descens de la 

capa freàtica, és a dir, a la qualitat del sistema de relacions. 

Fauna 

La fauna en els estudis d'impacte ambiental representa els animals del espai on es projecta el 

projecte, amb l’abstenció de l'ésser humà i els animals domèstics. 

Cal destacar que la fauna, es un element ambiental que depèn molt d’altres elements ambientals 

com són: la coberta vegetal, la topografia, el clima, l'aigua, la presència d'altres animals, etc. 

Donada aquesta dependència, és normal que moltes espècies animals es vegin amenaçades 

directa o  indirectament per les accions de les persones en el medi. 

Paisatge 

El paisatge és un element "especial" per ser un element percentual, ja que és tracta de l'expressió 

integrada de tots els altres elements i de les seves característiques geològiques, topogràfiques, 

vegetals i dels usos del terreny per l'ésser humà. Encara que els components anteriors siguin els 

que més fàcilment poden ser destacats, el paisatge també depèn d'altres, com les condicions 

edàfiques, el clima i la fauna del lloc. 

La importància del paisatge en els estudis d'impacte ambiental ha variat al llarg del temps, sent 

un element ambiental tan significatiu, com qualsevol dels altres elements tractats en aquests 

estudis, i la seva inclusió en els estudis d'impacte ambiental es deu a l'ús que li donen les 

persones per al seu gaudir estètic, el que es tradueix en utilització per a l'esplai, el turisme, les 

activitats a l'aire lliure o la residència. 

És tracta doncs, d’un recurs no renovable donada la seva escassetat i cal protegir els d'alta 

qualitat i prioritzar el seu ús per a una sèrie d'activitats que mantinguin la seva estètica davant 

d'altres que siguin discordants o la destrueixin.  
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Medi socioeconòmic 

L’anàlisi del medi socioeconòmic resulta ser completament necessari, ja que la població serà la 

que es beneficiarà o patirà els canvis de l'activitat projectada: canvis en la economia, en l’ús dels 

serveis, en el canvi del paisatge rural o urbà, etc. 

Tanmateix, cal destacar com les activitats humanes són (en la majoria de casos) les responsables 

de la modificació de paisatges (urbans, rurals, agrícoles, etc.), de la vegetació i flora (fisonomia, 

distribució d’espècies, etc.), de la fauna autòctona d'una regió (limitant especies, destruint-les, 

etc.), de les característiques hídriques d'una zona (construcció de preses, contaminació d’aigües 

subterrànies, etc.), de les característiques del sòl, de la geomorfologia (modificació del terreny), 

del clima, etc. 

Es tracta dons, d’abastar la complexitat econòmica, social i cultural, que es produeix en una 

zona on conjuntament amb el medi físic i biològic, formen un tot que és imprescindible 

conèixer per tal de poder per prendre mesures encertades i sostenibles. 

 

2.5.4. Arbre de factors ambientals 
 

Una cop s’ha descrit el medi i s'han reconegut els seus elements i factors que poden ser afectats, 

es confecciona el arbre de factors ambientals, on aquets factors ambientals es troben repartits en 

diferents nivells, que a l’hora d'enumerar i plasmar-los de forma sintètica en una taula o un 

gràfic, donen lloc a representacions tipus “arbre”.  

Aquest factors ambientals tenen que ser:  

• Processos o components que defineixen l'ambient i que siguin mesurables 

• Rellevants, que indiquin la magnitud i importància del impacte. 

• Fàcils de localitzar, de descriure i comprovar, és a dir, han de ser fàcils de 

determinar. 

• Independents entre si, factors que descriguin una única qualitat, component o procés 

del medi, sense solapar-se amb un altre.  

Per tal de confeccionar “l'arbre”, inicialment es reconeixeran els diferents nivells que el 

componen (sistema, medi, element i factors). Finalment, “l'arbre”queda definit de la forma en la 

que apareix en la taula següent (Taula 6): 
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Taula 6: Exemple de taula d’arbre de factors ambientals. Font: A. G. Salvador, A. S. Alcaide, C. C. Sánchez i L. G. 

Salvador (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

Existeixen multitud de taules diferents (cadascuna adaptada al seu propi medi i projecte) i la 

representada anteriorment (Taula 6) mostra una variant de les moltes que podem trobar en els 

estudis d'impacte ambiental.  

Per últim, per poder realitzar aquests arbres de factors s'utilitzen diferents metodologies, com 

llistes ja publicades, com per exemple la Matriu de Leopold (Capítol 2.8.3.3), o altres llistes de 

factors específiques d'una activitat. Tot i això, aquestes llistes no estan adaptades al medi 

concret de treball ni al projecte proposat. Per tal de solucionar aquest problema, a més d’utilitzar 

les eines descrites anteriorment, es poden realitzar consultes a experts, obtenir exemples 

d'activitats similars i/o utilitzar diagrames de xarxes que comparen cada acció del projecte amb 
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els factors del medi (Capítol 2.7.3). Amb tota la informació anterior es crea l'arbre de factors 

adaptat al projecte concret en el qual s'estigui treballant. 

 

2.6. Ponderació dels factors ambientals 

2.6.1. Introducció 
 

No tots els factors ambientals tenen la mateixa importància i per tant la seva afectació per part 

del projecte varia. Es necessari per tant, assignar un pes a cadascú dels factors considerats, per 

lo qual existeixen diverses mètodes tant qualitatius com quantitatius. El procediment suposa 

distribuir entre tots els elements ambientals, unes unitats d'importància (ponderació o índexs 

d’importància), premissa que tindran els següents mètodes desenvolupats en aquest punt.  

Cada factor ambiental és únicament una part del medi ambient, de forma que és important 

disposar d'un mètode que permeti avaluar tot el medi ambient en el seu conjunt, coneixent quins 

elements es consideren més o menys importants. Per això s'assigna a cada factor un pes, 

ponderació o índex d'importància distribuint una determinada quantitat: 1000, 100 o 1, que 

indicarà la importància total del medi ambient. 

 

2.6.2. Sistema d’avaluació ambiental de Battelle 
 

En 1971 va ser desenvolupat, en els Laboratoris Battelle (Columbus, Ohio, EUA), el mètode 

Battelle-Columbus que proporcionava un sistema per poder resoldre el problema de ponderació 

de la importància d'elements o factors ambientals en els projectes de recursos hidràulics, 

fonamentat en tècniques d'ordenació psico-socials i en l'aplicació d'una modificació del Mètode 

Delphi (Capítol 2.6.3). 

L'avantatge d'aquesta tècnica és que obliga a considerar cada factor ambiental sistemàticament, 

de manera que s'obtenen comparacions consistents i facilita la convergència de criteris. 

Per tal de dur a terme aquest mètode, en primer lloc es va confeccionar una llista de factors 

ambientals jerarquitzada d'acord a tres criteris preseleccionats: inclusió, confiança en les 

mesures i sensibilitat als canvis en el medi. Seguidament es van fer comparacions successives 

entre els factors adjacents d'un mateix nivell per triar el grau de diferència entre les seves 

“importàncies” per a cada parell de factors.  

Els factors ambientals es van agrupar en 4 categories: ecologia, contaminació ambiental, 

aspectes estètics i aspectes d'interès humà. Cadascuna d'aquestes categories es va subdividir en 

components qualitatius, tenint un total de 18 components. Entre aquests components es van 

distribuir 78 paràmetres o factors ambientals i entre ells es van repartir un total de 1000 unitats 

d'importància.  

Per tal de poder visualitzar millor aquest procés, en la següent taula (Taula 7) queda representat 

aquet sistema de ponderació de factors pel Mètode Battelle amb un repartiment de 1000 unitats 

d'importància: 
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Taula 7: Sistema de ponderació de factors pel Mètode Battelle. Repartiment de 1000 unitats d'importància. Font: A. 

G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia. 
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2.6.3. Mètode Delphi  
 

És de rellevant importància, dins de l'estudi d'impacte ambiental, ponderar els factors 

ambientals, sobretot si s'ha de realitzar una valoració quantitativa (Capítol 2.8.3) on en molts 

dels casos no és fàcil donar un valor concret a un factor ambiental, on es recorre a l'utilització de 

mètodes de consulta d’experts, com es el cas del Mètode Delphi. 

El Mètode Delphi es tracta d’un mètode de consulta d’experts d'ús comú en altres camps 

científics, i que s'utilitza en les avaluacions d'impacte per calibrar les variables que s'han 

d'utilitzar per definir un cert indicador, com per exemple el de qualitat de l'aigua (Taula 8), per 

seleccionar una llista de factors o accions, etc. Un dels seus usos més freqüents és el de 

ponderar factors ambientals. 

 

 

Taula 8: Mètode Delphi utilitzat en l'índex de la qualitat de l'aigua. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación 

de impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

Hi han tècniques de consultes a experts més o menys estructurades que han sigut utilitzades en 

nombrosos procediments de presa de decisions, assignació de pesos a factors i elements 

ambientals, desenvolupament de indicadors de qualitat ambiental, etc. Es tracta doncs, d’un 

mètode molt útil quan la informació científica de la qual es disposa, es insuficient, ja sigui 

perquè es pretengui establir una nova tecnologia per a la qual no hi hagin suficients dades, o bé 

perquè amb les dades objectives amb què s'explica no es tingui un coneixement suficient. 

 

2.6.4 Altres metodologies de consulta d’experts 
 

Tècnica de jerarquització 

Els experts ordenen els factors de forma jeràrquica o per ordre d'importància, donant-li un 1 al 

factor més important, un 2 al següent i així de forma successiva fins a assignar n valors a n 

factors. Aquet procés també es pot utilitzar de manera inversa, assignant n al més important i 1 

al menys important. 

Tècnica de ponderació mitjançant puntuació 

Similar a la tècnica anterior, els experts qualifiquen els factors assignant un valor numèric. En la 

següent taula (Taula 9) es mostra un exemple d’aquesta tècnica de ponderació per classificació 

(del medi) de 0 a 10, amb una puntuació màxima de 10. 
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Taula 9: Exemple de tècnica de ponderació mitjançant puntuació, qualificació de 0 a 10.  Font: A. G. Salvador et al., 

(2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

Escala d'importància definida 

Es tracta d’una variant de la tècnica anterior però amb l’ús d’escales predefinides, les quals  

permeten assignar pesos als factors de forma més simple, per a que finalment, els resultats 

individuals siguin comparats entre si. Com exemple d’escala:  

1. Trivial (sense rellevància,  no hi han efectes mesurables, s'ha d'eliminar, etc.) 

2. Sense importància (poc rellevant,prioritat baixa, causa poc impacte, etc.) 

3. Moderadament important (possible causant d’un impacte, podria ser determinant, etc.) 

4. Important (rellevant, impacte significatiu, etc.) 

5. Molt important (molt rellevant, implicació directa, ha de solucionar-se, etc.) 

Tècnica del procés d'opinió personal i de grup 

Els experts elaboren de forma personal i independent les idees (pesos dels factors), per a que 

posteriorment les seves aportacions quedin representades en un gràfic. Seguidament, es 

discuteix i es valora cada idea, per a que finalment, es voti de forma independent sobre la 

prioritat de les idees (pesos dels factors), amb l’objecte de determinar l'ordre final de forma 

matemàtica. 

Mesura d'utilitat multiatribut o multicriteri 

Aquet mètode consisteix en la definició, per part dels experts, d’una sèrie de termes: utilitat 

(meta, objectiu), tema (necessitats per satisfer), entitats (alternatives), resultats (avaluació de 

cada entitat relativa als factors de decisió) i dimensions del valor (nombre de factors que es 

tenen en compte); seguidament, es puntuen les dimensions en termes d'importància, es sumen 

els pesos i es divideix cada un per la suma total dels pesos, amb el que les importàncies es 

converteixen en valors compresos entre 0 i 1.  

Comparació de parells no jerarquitzats 

Mètode basat en la comparació de factors de dosa dos, assignant un 1 al factor més important i 0 

al menys important. Aquesta tècnica ha sigut molt utilitzada en presa de decisions, i en estudis 

d'impactes. 
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Comparació en parells jerarquitzats 

Similar a la tècnica anterior, la diferència entre ambdues radica en que en la comparació entre 

parells jerarquitzats es necessari una ordenació prèvia dels factors de decisió, dels factors en 

jerarquies. Consisteix en comparar cada factor amb la resta de forma sistemàtica, assignant un 1 

al factor més important, i 0 al menys important. 

 

2.7. Identificació d’impactes ambientals  

2.7.1. Introducció  
 

En els següents apartats, es desenvoluparà l’estudi de identificació de impactes ambientals d’un 

projecte. En el procés de identificació es pot procedir a diferents nivells d’anàlisi fonamentats 

en diferents metodologies basades en el coneixement del projecte (accions) i en el estudi del 

entorn (factors):  

• 1er nivell d’anàlisi: realització d’una llista de revisió de factors ambientals (Capítol 

2.7.2), per tal de detectar aquells sobre els quals es produiran impactes i quins no són 

afectats, i en cas de ser-ho, el seu grau d'afecció. 

• 2on nivell d’anàlisi: comporta la realització d’un diagrama en xarxa (Capítol 2.7.3) que 

relacioni cada acció amb els factors afectats i aquests entre si. 

• 3er nivell d’anàlisi: efectuar la matriu d'encreuament o matriu causa-efecte (Capítol 

2.7.4) entre factors ambientals i accions del projecte i obtenir la llista d'impactes. 

Cal esmentar però, que prèviament a la identificació dels impactes, s'haurà d’haver 

desenvolupat una sèrie de tasques, com és l'anàlisi de les possibles alternatives per determinar 

l'arbre d'accions (Capítol 2.4.2) i la realització del inventari ambiental, i obtenir “l'arbre” de 

factors (Capítol 2.5.4). En la taula següent (Taula 10) es mostra el procés de identificació de 

impactes 

 

Taula 10: Procés de identificació de impactes; Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto 

ambiental”; modificació pròpia. 
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2.7.2. Llistats de revisió  
 

El mètode consisteix en realitzar un llistat on s'especifiquen els possibles impactes (accions, 

factors ambientals, llistes de impactes, etc.) i s'analitzen si són efectes mínims o efectes 

notables, els quals són denominats impactes significatius. 

Tot i tractar-se d’un mètode molt útil per identificar prèviament les accions, els factors o els 

impactes més usuals, cap la possibilitat de no reflectir algun impacte molt específic. 

En la taula següent (Taula 11) es mostra un exemple de llista de revisió, on s'analitza una llista 

de factors ambientals afectats per l'obra (Capítol 2.5.4) i es determina quins són positius o 

negatius, quins són mínims o notables, dels quals es determina mitjançant un judici de valor o 

enjudiciament, quins son compatibles, moderats, severs o crítics (Capítol 2.8.2).  

 

 

Taula 11: Exemple de llista de revisió; Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; 

modificació pròpia. 

 

2.7.3. Diagrames en xarxa  
 

El mètode consisteix en realitzar una llista de revisió (Capítol 2.7.2) utilitzant relacions de 

causa-efecte. Aquest mètode emfatitza en les interaccions entre les accions i els factors 

ambientals i d’altres relacions directes o indirectes, de forma que una acció influeix sobre un 

element ambiental causant un efecte, i aquest al seu torn, provocant (o no) un altre efecte, en un 

altre element ambiental i així de forma successiva, relacionant l'acció inicial amb cada un dels 

efectes que aquesta provoca. 

No obstant això, es tracta d’una metodologia complexa, ja que en un estat “inicial” d’interacció 

causa-efecte, permet observar amb claredat les interaccions, però quan aquestes s'amplien, perd 

la transparència inicial amb les successives ramificacions. Es per aquest motiu, que aquesta 

metodologia es recomanable quan es presenten projectes complexos, amb impactes molt 

significatius i en els quals calgui prevenir efectes col·laterals i sinèrgics. 

Per tal de poder veure amb més transparència aquestes relacions causa-efecte, es pot fer ús de 

qüestionaris generals o de qüestionaris ja utilitzat en projectes similars, de la consulta d’experts, 

o d’altres metodologies de consulta, com el mètode Delphi (Capítol 2.6.3). 
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En la taula següent (Taula 12) es mostra un exemple de xarxa de impactes d’un abocament 

d’aigües residuals: 

 

 

 

Taula 12: Exemple de xarxa de impactes d’un abocament d’aigües residuals; Font: V.Conesa Fdez – Vítora (2009); 

“Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

2.7.4. Matrius de relació causa-efecte 
 

Una eina molt utilitzada per la determinació dels impactes són les matrius de relacions causa-

efecte. Es tracta de matrius de doble entrada en què es disposen en files els factors ambientals 

que poden veure’s afectats pel projecte i en columnes les accions del projecte que poden 

provocar impactes. En les intersecció o caselles, es situaran aquells impactes considerats 

significatius. 

S'han utilitzat moltes variants d'aquestes matrius, de les quals la Matriu de Leopold (Capítol 

2.8.3.3) és la més coneguda.  

Hi ha diversos tipus de matrius: 

• Matriu simple (Taula 13): és tracta d’una matriu de doble entrada on interactuen les 

accions del projecte susceptibles a provocar impactes (columnes) i els factors de 

l'entorn susceptibles de rebre impactes (files). En les interseccions, es mostren els 

impactes resultants. Com exemple podem citar la pròpia Matriu de Leopold.  
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Taula 13: Matriu simple de causa-efecte; Font: elaboració pròpia. 

 

 Matriu successiva o esglaonada (Taula 14): és tracta d’una matriu de doble entrada on 

interactuen les accions del projecte susceptibles a provocar impactes (columnes) i els 

factors de l'entorn susceptibles de rebre impactes (files), on els impactes primaris 

resultants es mostren en les interaccions. Seguidament, els impactes primaris resultants 

(columnes) interactuen de nou amb els factors de l’entorn (files), obtenint-se els 

impactes secundaris, i així successivament. Com exemple, els diagrames en xarxa 

(Capítol 2.7.3) poden ser representats en forma de matrius successives. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 14: Matriu successiva o esglaonada de causa-efecte; Font: elaboració pròpia 

 

2.8. Valoració d’impactes ambientals 

2.8.1. Introducció  
 

Cada impacte ambiental té un judici i valoració pròpia,  ja que cadascun ve donat per la 

interacció entre factors ambientals i accions impactants d’un projecte, com ja hem pogut 

descriure en el anterior capítol (Capítol 2.7). Tanmateix, l’objecte d’aquest apartat es descriure 

com dur a terme aquesta valoració.  

De forma genèrica, l'avaluació finalitza amb el judici dels impactes, categoritzant-los en no 

significatius, mínims o notables. Si l'única avaluació que es determina sobre un impacte, és 

aquesta categorització, es diu que s'ha realitzat un judici de valor o enjudiciament (Capítol 

2.8.2). Per una altra banda, si a més s’utilitza alguna tècnica que permeti millorar l'objectivitat, 

es parla de valoració, que pot ser qualitativa (Capítol 2.8.3) o quantitativa (Capítol 2.8.4). Per tal 

de realitzar adequadament aquesta valoració, cal tenir en compte una sèrie de criteris a l'hora de 

seleccionar les eines adequades:  



     

Miquel Morales Tello 
 

Grau en Enginyeria Geològica 

59 
 

• Considerar si les alternatives són semblants o diferents respecte mida i ubicació, 

comparant directament determinats impactes. 

• Cal comparar l'impacte global. 

• Valorar els recursos disponibles: persones, pressupost, coneixements i temps, ús d'eines 

informàtiques, etc.  

• Procurar que l’avaluador tingui un ampli coneixement sobre l'activitat, l'entorn i les 

tècniques d'avaluació. 

• No realitzar eleccions arbitràries de ponderacions, indicadors o fórmules a utilitzar. 

Per últim, cal esmentar que les tècniques utilitzades en la identificació dels impactes (Capítol 

2.7.): llistes de revisió, diagrames de xarxes, etc. Poden ser reutilitzades, utilitzar-se en aquesta 

fases per tal d’adquirir més informació i enriquir les valoracions realitzades.  

 

2.8.2. Enjudiciament o judici de valor 
 

L’enjudiciament s'entén com la classificació de impactes ambientals mitjançant un judici de 

valor, entenent-se com una primera aproximació, classificant els impactes de no significatius, 

mínims o notables, i aquets últims, classificant-se en compatibles, moderats, severs i crítics. 

Aquesta classificació es realitza utilitzant les categories que estableix la normativa d’avaluació 

d’impacte ambiental, que segons la Llei 21/2013 els impactes notables poden classificar-se i 

definir-se com (Font: Agencia Estatal de Boletín Oficial del Estado (BOE); 

https://www.boe.es/):  

• Impacte ambiental compatible: aquell que té una recuperació immediata de les 

condicions originals després d’acabar l’actuació. Representa un impacte de poca 

importància i no precisa de pràctiques protectores o correctores. 

• Impacte ambiental moderat: aquell que en la recuperació de condicions ambientals 

originals no precisa de mesures correctores intensives i requereix d’un cert temps per a 

la recuperació del medi inicial.  

• Impacte ambiental sever: aquell que en la recuperació de les condicions ambientals 

originals necessita l’adequació de pràctiques protectores o correctores, requerint d’un 

període de temps de recuperació considerable. 

• Impacte ambiental crític: aquell que la magnitud de l'impacte és superior al límit 

acceptable i suposa una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions inicials del 

medi, sense recuperació possible, fins i tot amb l’adopció de pràctiques o mesures 

correctores. 

 

2.8.3. Mètodes d’avaluació qualitativa dels impactes ambientals  

2.8.3.1. Introducció  

En un procés d’avaluació qualitatiu les tècniques valoren de manera subjectiva una sèrie de 

qualitats o atributs de cada un dels impactes de cada alternativa, els quals se’ls hi assigna el 

valor d’un paràmetre anomenat importància, el qual depèn de la transcendència de l’acció sobre 

el factor alterat. 
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Els resultats obtinguts poden representar-se de nou en una matriu de doble entrada de accions i 

factors (matriu causa-efecte), que alguns autors denominen matriu d'importància i altres, índexs 

d'incidència.  

 

2.8.3.2. Descripció qualitativa 

Per tal de realitzar un anàlisi qualitatiu, cal tenir en compte la Llei 21/2013, que, segons la 

legislació, els impactes ambientals es poden tipificar segons els següents atributs o 

característiques: signe, intensitat, extensió, moment de l’impacte, capacitat de recuperació, 

persistència, efecte, interrelació d'impactes i periodicitat (Font: Agencia Estatal de Boletín 

Oficial del Estado (BOE); https://www.boe.es/): 

Segons el signe 

El signe d’un impacte ambiental fa referència al caràcter beneficiós o perjudicial que una acció 

pot exercir sobre un factor ambiental determinat. En funció del signe, un impacte ambiental pot 

ser: 

• Positiu (Beneficiós): Aquell efecte que en el moment d'introduir l’acció, augmenta la 

qualitat ambiental del factor.  

• Negatiu (Perjudicial): Aquell efecte que en el moment d' introduir l’acció, disminueix 

la qualitat ambiental del factor. 

Així mateix, també es pot incloure en certs casos, un tercer tipus: el impacte indeterminat. Es 

tracta d’un impacte que en principi,  no s'ha sap si és positiu o negatiu, és a dir, que són difícils 

de qualificar sense estudis específics. 

Cal destacar que en aquesta etapa, la legislació encara considera poder estar valorant efectes, és 

a dir, que encara no s'han classificat els efectes significatius o notables dels efectes mínims o 

menyspreables. 

Segons la intensitat  

La intensitat o grau de destrucció, determina el grau de pèrdua de qualitat d’un factor ambiental, 

en el cas de patir un impacte negatiu. En funció de  la seva intensitat, un impacte negatiu pot 

ser: 

• Mínim (o baix): aquell efecte que produeix una destrucció mínima de la qualitat 

ambiental del factor. 

• Mitjà: aquell efecte que produeix una destrucció mitjana de la qualitat ambiental del 

factor.  

• Alt: aquell efecte que produeix una destrucció alta de la qualitat ambiental del factor. 

• Notable (o molt alt): aquell efecte que produeix una destrucció pràcticament total de la 

qualitat ambiental del factor. 

• Total: aquell l'efecte produeix una destrucció total de la qualitat ambiental del factor 

Segons l’extensió  

L'extensió d’un impacte ambiental fa referència ala zona de influència del impacte en relació al 

total de l'entorn considerat. En funció de la seva extensió, un efecte negatiu pot ser: 
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• Localitzat: aquell que està molt localitzat. 

• Parcial: aquell que afecta una zona substancial de l'entorn. 

• Extensiu: aquell que afecta gran part de l'entorn. 

• Total: aquell que afecta de forma general a tot l'entorn. 

Així mateix, en certs casos un impacte negatiu pot tenir una extensió crítica si l'efecte es 

produeix en un punt crític, de forma que aquest impacte ha de ser irremeiablement corregit. 

Segons el moment  

El moment pot definir-se com el temps que transcorre des de que comença una determinada 

acció, fins que apareix l’efecte. En funció del seu moment, un efecte pot ser:  

• Immediat: aquell que apareix en el moment de inici de l’acció. 

• Latent: aquell que apareix al cap de cert temps, des del inici de l'acció. Els impactes 

latents poden ser de:  

 Curt termini (cicle anual): des de el moment de inici de l’acció fins a un 

termini inferior a 1 any. 

 Mig termini (cicle de 5 anys): des de el moment de inici de l’acció fins a un 

termini superior a 1 any i inferior a 5 anys.  

 Llarg termini (cicle superior): des de el moment de inici de l’acció fins a un 

termini superior a 5 anys. 

No obstant això, un impacte negatiu pot tenir un moment crític si l'efecte es produeix en un 

moment molt sensible, de forma que aquest impacte ha de ser irremeiablement corregit. 

Segons la reversibilitat  

La reversibilitat es pot definir com la capacitat de retornar a les condicions prèvies a l'acció d’un 

factor,  ja sigui de forma natural o per acció humana. En funció de la seva reversibilitat, un 

efecte pot ser: 

• Reversible: aquell que, en acabar l'acció, pot ser assimilat de forma natural per l'entorn 

(el factor ambiental recupera la seva qualitat ambiental). Si després del cessament de 

l’activitat, la recuperació resulta serà pràcticament instantània, el impacte és reversible 

fugaç. 

• Irreversible: aquell que, en acabar l'acció,  no pot ser assimilat de forma natural, 

recorrent llavors a l’acció humana (mesures correctores) per tal de retornar a la situació 

inicial prèvia a l’acció. Segons la seva capacitat de recuperació, mitjançant l'ús de 

mesures correctores, un impacte pot ser: 

 Recuperable: aquell que pot ser eliminat totalment. 

 Mitigable: aquell que es pot pal·liar o mitigar de forma important. 

 Irrecuperable: aquell que no es pot eliminar ni mitigar. 

Els efectes també poden produir-se d'una forma cíclica. Per tant, segons la seva reversibilitat, un 

efecte també pot ser: 

• Periòdic: aquell que es manifesta de forma intermitent i contínua amb el temps. 

• Irregular: aquell que es manifesta de forma imprevisible en el temps i on les 

alteracions calen ser avaluades en funció d'una probabilitat d'ocurrència, destacant 

aquelles circumstàncies no periòdiques ni contínues, però excepcionalment greus.  
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• Continu: Aquell que es manifesta amb una alteració constant en el temps, acumulada o 

no. 

• Discontinu: Aquell que es manifesta a través d'alteracions irregulars o intermitents en 

la seva permanència.  

Segons la persistència  

La persistència del impacte determina el temps que perdura l'efecte des que apareix. En funció 

de  la seva persistència, l’efecte pot ser: 

• Temporal: aquell que no perdura en el temps, amb un termini temporal de manifestació 

que pot estimar o desestimar-se. Els impactes temporals poden ser: 

 Fugaç: duració de menys d’1 any 

 Temporal: duració entre 1 i 3 anys. 

 Obstinat: duració entre 4 i 10 anys. 

• Permanent: aquells que perduren en el temps indefinidament o de forma permanent, 

amb durada superior a 10 anys. 

Segons la relació causa-efecte  

La relació causa-efecte determina com es manifesta un efecte sobre un factor, com a 

conseqüència d'una acció. En funció de la seva relació causa-efecte, l’efecte pot ser: 

• Directe (o primari): aquell que és conseqüència directa d’una acció. 

• Indirecte (o secundari): aquell que no és conseqüència directa d'una acció, sinó que es 

produeix a  partir d'un impacte directe (o primari). 

Segons l' acumulació o interrelació de impactes  

L’acumulació de impactes ambientals fa referència a la possibilitat d'addició d'impactes 

procedents de diferents accions. En funció de l’acumulació o interrelació de impactes, l’efecte 

pot ser: 

• Simple: aquell que només afecta a un sol factor ambiental. 

• Acumulatiu: aquell que augmenta progressivament a causa de l'acció conjunta de 

diverses accions similars, també es considera acumulatiu quan l'acció es manté en el 

temps i l'efecte augmenta progressivament. 

• Sinèrgic: aquell que es desenvolupa quan l'efecte conjunt de diverses accions suposa 

una alteració major que l'efecte suma de les alteracions de les accions per separat. En el 

cas de que l’efecte conjunt de diverses accions suposi una alteració menor que l’efecte 

de la suma, s’anomena debilitament.  

Segons la periodicitat  

La periodicitat pot definir-se com la regularitat en la que un efecte es manifesta. En funció de la 

periodicitat, l’efecte pot ser:  

• Continu: aquell que mentre dura l'acció té un efecte prolongat en el temps. 

• Discontinu: aquell que mentre dura l'acció té un efecte que apareix i desapareix al llarg 

del temps. A més, els efectes discontinus poden ser:  

 Irregular (o aperiòdic): aquell que es imprevisible en el temps. 
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2.8.3.3. Matriu de Leopold  

La Matriu de Leopold, la més coneguda entre les matrius causa-efecte (Capítol 2.7.4), és el 

primer mètode semi-quantitatiu que es va utilitzar en avaluacions d'impacte ambiental. Aquest 

mètode originalment va ser desenvolupat en 1971, pel Servei del Cens dels Estats Units 

d'Amèrica, per a l'avaluació impactes ambientals d'una mina de fosfats de Califòrnia i que, 

malgrat la seva antiguitat, segueix sent utilitzat avui dia en estudis d'impacte ambiental. 

El mètode es basa en una matriu causa-efecte de 8800 caselles d'interacció (impactes) de doble 

entrada, on interaccionen dues extenses llistes de revisió (Taules 16 i 17), una d'accions del 

projecte amb 100 possibles accions, i l'altra d'elements ambientals del projecte amb un total de 

88 elements. 

Si es produeix interacció entre el factor ambiental i l’acció, la valoració del impacte resultant 

pot ser essencialment qualitativa, o bé, semi-quantitativa, basant-se en la valoració subjectiva de 

valors numèrics entre 1 i 10 (qualificant de 10 la màxima interacció possible i amb 1 la mínima) 

de dos paràmetres: 

• Magnitud: indicada en la part superior respecte a la diagonal de la casella d'interacció 

(Taula 15), la magnitud té un signe positiu (+) o negatiu (-) segons sigui un impacte 

beneficiós o perjudicial. Es tracta d'un paràmetre relacionat amb l'extensió o escala del 

impacte, i que es mesura mitjançant indicadors. 

• Importància: indicada en la part inferior respecte a la diagonal de la casella d'interacció 

(Taula 15), es tracta d’un valor ponderal, que dona el pes relatiu del potencial impacte, i 

està relacionada amb lo significativa o transcendental que pugui ser l'interacció basant-

se en un judici subjectiu. 

 

 

 

 

 

 

Taula 15: Casella d'interacció d’una matriu de  Leopold; Font: elaboració pròpia. 

 

La matriu de Leopold es sol redui,r i inclús modificar totalment, elaborant-la a mida de cada 

projecte. Tanmateix, els impactes poden agrupar-se per aquelles accions que produeixin un 

impacte més sever, o bé, per aquelles accions que siguin menys afectades, de la mateixa manera 

que en els elements ambientals. Per una altra banda, també pot utilitzar-se per identificar 

impactes segons es produeixin en fase de construcció, d'explotació i d’abandonament. 
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Taula 16: Accions que poden causar impacte ambiental (Matriu de Leopold, 1971); Font: A. G. Salvador et al., 

(2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia. 
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Taula 17: Elements ambientals (Matriu de Leopold, 1971); Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de 

impacto ambiental”; modificació pròpia. 
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El mètode resulta ser de gran utilitat a l’hora d'identificar i valorar impactes, ja que proporciona 

més informació en comparació a altres mètodes de identificació i valoració d'impactes, com pot 

ser les llistes de revisió o els diagrames de xarxa (Capítol 2.7.3), i resulta ser una forma clara i 

concisa d'identificar els impactes i presentar els resultats. Tot i així, aquet mètode no resol la 

dificultat de poder seleccionar la millor alternativa. A més a més, un altre inconvenient és que 

tots els factors ambientals son ponderats amb el mateix pes, per lo qual no resulta ser un mètode 

efectiu a l’hora d’obtenir el impacte global. 

 

2.8.4. Mètodes d’avaluació quantitativa dels impactes ambientals 
 

La valoració quantitativa d’impactes és un procés per el qual mitjançant la determinació 

d'indicadors i de la situació sense projecte respecte a la situació amb projecte, permet obtenir un 

valor global de l'impacte del projecte o activitat. Segons la legislació vigent, s’aconsella, sempre 

en la mesura de lo possible,  realitzar una avaluació quantitativa dels impactes ambientals. 

Per tal de poder realitzar aquest procés es necessari expressar les característiques dels factors 

ambientals de forma mesurable mitjançant indicadors, que en ocasions, poden ser mesurades 

directament o be utilitzant índexs. 

 

2.8.4.1. Indicadors ambientals, índexs ambientals i magnitud de impactes 

En primer lloc, cal definir una sèrie de paràmetres que conformen el procés d’avaluació 

qualitatiu de impactes ambientals. Aquets són:  

• Magnitud: paràmetre que pot definir-se com la valoració quantitativa del efecte que pot 

provocar un impacte ambiental sobre un factor ambiental determinat, mesurat segons el 

valor del indicador o índex del factor en qüestió.  

• Indicador d'impacte ambiental: paràmetre que es defineix com l’estimació de la 

magnitud d'un determinat impacte ambiental respecte a un factor ambiental determinat. 

• Índex d'impacte ambiental: paràmetre que es pot definir com la determinació de la 

magnitud d'un determinat impacte ambiental respecte a un factor determinat, mitjançant 

l'utilització de diversos indicadors.   

Inicialment, es determina el indicador adequat per a cada factor ambiental, tenint en compte que 

la relació entre el conjunt de factors i el d'indicadors no és biunívoca, es a dir, entre ambdós 

conjunts no s’estableix que per a cada element del primer conjunt es correspongui amb un sol 

element del conjunt i viceversa, ja que les característiques d'un element ambiental o d’un factor 

ambiental poden expressar-se de forma quantitativa per diferents indicadors.  

Seguidament, un cop s’ha obtingut la llista de possibles impactes ambientals, es dona pas a 

avaluar la situació proporcional amb el valor de cada indicador del factor ambiental que pot ser 

afectat sense projecte, i a continuació s’avalua el valor del mateix per a cadascuna de les 

alternatives proposades. Cal tenir en compte que la valoració de l'impacte ha de reflectir el valor 

del factor o de l'indicador sense projecte i la seva previsible evolució i comparar-lo amb el valor 

del factor o de l'indicador amb el projecte per a cadascuna de les alternatives. 
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2.8.4.2. Funció de transformació  

Mitjançant l’ús d’indicadors i d’índexs d’impacte ambiental, podem quantificar l’alteració del 

factor ambiental, es a dir, calcular la magnitud de cada impacte.  

No obstant això, aquestes magnituds venen expressades en diferents unitats, anomenades unitats 

heterogènies: decibels (dB), tones (t), metres quadrats (m
2
), hectàrees (Ha), etc. Per aquet motiu, 

per tal de poder treballar i relacionar uns impactes amb d’altres es necessari expressar-los en 

una unitat comuna, unitats homogènies. Així mateix, la finalitat de la funció de transformació es 

el de fer correspondre a un factor ambiental, la seva magnitud en unitats heterogènies a la seva 

magnitud en unitats homogènies que, a través d’un indicador, s’obté un valor de  la qualitat 

ambiental del factor considerat, que varia de 1 (qualitat màxima) a 0 (qualitat mínima), 

permetent així calcular la diferència o magnitud neta final del factor al qual hagi sigut aplicada 

la funció. 

Segons sigui la relació entre la qualitat ambiental i la variació del factor ambiental, aquestes 

funcions poden presentar formes molt diverses: lineals, exponencials, parabòliques, 

logarítmiques, etc. En el cas de que la funció de transformació no sigui lineal, per tal d’obtenir 

la magnitud de l’impacte en unitats homogènies o la magnitud final del impacte, es calcula la 

diferència entre el valor obtingut en aplicar la funció de transformació de la magnitud donada 

per l'indicador amb projecte i el valor obtingut en aplicar la funció de transformació al valor de 

l'indicador sense projecte. 

A continuació, es mostrarà les formes més característiques de les funcions de transformació: 

Funció lineal  

«Si l'impacte produït és proporcional al valor de l'indicador o índex (o si no es té millor 

informació) sempre és possible triar com a funció de transformació una recta que prengui el 

valor quan l'impacte produït sigui 0, i 1 quan el valor de l'indicador sigui màxim en unitats 

heterogènies (Màx), expressant-se com: » (Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de 

impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 14): 

 

 

 

Gràfic 14: Funció de transformació lineal creixent; Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto 

ambiental”; modificació pròpia. 

Valor de l'indicador (unitats 

homogènies) 

 

f(x) = 
 

   
 

Qualitat del 

factor (unitats 

heterogènies) 

 

Funció de transformació lineal (creixent) 
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«En el cas en què en augmentar el valor de la magnitud disminueixi l'impacte, llavors la recta 

ha de ser decreixent i passar pels punts (Mín, 1) i (Màx, 0) i s’expressa com: » (Font: A. G. 

Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 15): 

d 

 

 

Gràfic 15: Funció de transformació lineal decreixen. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto 

ambiental”; modificació pròpia. 

 

Funció parabòlica 

«Si l'impacte creix ràpidament quan el valor de l'indicador o de l'índex és petit i lentament quan 

és gran, es pot prendre com a funció de transformació una paràbola que passa pels punts (Mín, 

0) i (Màx, 1) i que arriba al seu valor màxim en el punt (Màx, 1), i que s’expressa com: » (Font: 

A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 

16): 

 

 

Gràfic 16: Funció de transformació parabòlica creixent tipus 1. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de 

impacto ambiental”; modificació pròpia. 
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«Si a la paràbola se li imposa que passi pels punts (Màx, 0) i (Mín, 1), i si per a valors de 

l'índex petits, l'impacte disminueix ràpidament, de manera que es considera que arriba a un 

mínim en el punt (Màx. 0) llavors la funció de transformació té l'expressió: » (Font: A. G. 

Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 17): 

d 

 
Gràfic 17: Funció de transformació parabòlica decreixent tipus 1.  Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación 

de impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

«Si l'impacte creix lentament quan el valor de l'indicador (o índex) és petit i creix ràpidament 

quan el valor de l’indicador és gran, i si es considera que arriba a un mínim en el punt (Mín, 

0), llavors la funció de transformació a utilitzar és: » (Font: A. G. Salvador et al., (2005); 

“Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 18: Funció de transformació parabòlica creixent tipus 2. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de 

impacto ambiental”; modificació pròpia. 
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«Si l'impacte disminueix en créixer el valor de l'indicador, el que significa que la paràbola 

passa pels punts (Màx, 0) i (Mín, 1), però quan el valor de l'indicador és petit llavors l'impacte 

decreix lentament, i quan és gran decreix amb rapidesa, el que significa imposar que la 

paràbola tingui un màxim en (Mín, 1), de manera que la funció de transformació és: »  (Font: 

A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 

19): 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 19: Funció de transformació parabòlica decreixent tipus 2. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación 

de impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

Funció amb dues paràboles 

«Si la funció ha de créixer lentament tant per a valors petits de l'indicador com per a valors 

grans i créixer ràpidament en valors intermedis, si és creixent, es pot considerar que passa pel 

punt (Mín, 0) on assoleix un valor mínim, que passa pel punt (Màx, 1) on aconsegueix un valor 

màxim, i que passa pel punt (A, 1/2) entre el màxim i el mínim, on la sensibilitat és més 

acusada, llavors es pot representar l'expressió de la funció de transformació com dos trams de 

paràbola: » (Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; 

modificació pròpia.) (Gràfic 20): 

s 

 

 

 

 

 

 

s 

 

Gràfic 20: Funció de transformació amb dues paràboles creixent tipus 1. Font: A. G. Salvador et al., (2005); 

“Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia. 
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«Si la funció de transformació és decreixent, i decreix lentament tant per a valors petits de 

l'indicador com per a valors grans i decreix ràpidament per valors intermedis, es pot expressar 

mitjançant dues paràboles, la primera que arribi a un màxim en el punt (Mín, 1) i la segona que 

arribi a un mínim en el punt (Màx, 0), i ambdues que passin pel punt (a, 1/2) o bé [(Màx + Mín) 

/ 2, 1/2]: » (Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; 

modificació pròpia.) (Gràfic 21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 21: Funció de transformació amb dues paràboles decreixents tipus 1. Font: A. G. Salvador et al., (2005); 

“Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

«Altres funcions de transformació es poden calcular tenint en compte altres hipòtesis de 

partida, com que l'impacte creixi molt ràpidament tant per a valors petits de l'indicador com 

per a valors grans, i no obstant això creixi lentament en els valors intermedis. Llavors, es pot 

construir la funció de transformació mitjançant dues paràboles que tinguin el seu màxim i el 

mínim en el punt central, es a dir (Màx+Mín)/2, la primera que passi pel punt (Mín, 0) i la 

segona pel punt (Màx, 1): » (Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto 

ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 22): 

 

 

 

 

 

 

d 

 

 

Gràfic 22: Funció de transformació amb dues paràboles creixent tipus 2. Font: A. G. Salvador et al., (2005); 

“Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia. 
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«Si la funció de transformació ha de ser decreixent, però ha de decréixer ràpidament per valors 

grans i per a valors petits de l'indicador i lentament per a valors intermedis, es pot construir 

mitjançant dues paràboles que passin pel punt intermedi: [(Màx + Mín) / 2, 1/2] o bé (a, 1/2), 

la primera que arribi a un mínim en aquest punt i passi pel punt (Mín, 1) i la segona que arribi 

a un màxim en aquest punt i passi pel punt (Màx , 0): » (Font: A. G. Salvador et al., (2005); 

“Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 23): » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 23: Funció de transformació amb dues paràboles decreixent tipus 2. Font: A. G. Salvador et al., (2005); 

“Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

Funció escalonada 

«En el cas de que al augmentar el valor de l'indicador, el impacte creixi a “salts”, la funció 

queda representada com una funció de transformació escalonada creixent: » (Font: A. G. 

Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 24):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 24: Funció de transformació escalonada creixent. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de 

impacto ambiental”; modificació pròpia. 
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«Per una altra banda, si al augmentar l'indicador, el impacte decreix a “salts”, la funció queda 

representada com una funció de transformació escalonada decreixent: » (Font: A. G. Salvador 

et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 25): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 25: Funció de transformació escalonada decreixent. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de 

impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

«Si existeix un valor llindar de manera que l’impacte és nul (0) per a valors menors que ell, y 

máxim (1) per a valors majors, la funció de transformació pot expressar-se com: » (Font: A. G. 

Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 26): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 26: Funció de transformació amb un valor llindar creixent. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación 

de impacto ambiental”; modificació pròpia. 
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«Si existeix un valor llindar de manera que l’impacte és màxim (1) per a valors menors que ell, 

i nul (0) per a valors majors, la funció de transformació pot expressar-se com: » (Font: A. G. 

Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 27): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 27: Funció de transformació amb un valor llindar decreixent. Font: A. G. Salvador et al., (2005); 

“Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia. 

 

«Si l'impacte és constant per a qualsevol valor de l'indicador i, pot expressant-se com: »  (Font: 

A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; modificació pròpia.) (Gràfic 

28): 

 

 

Gràfic 28: Funció de transformació constant. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto 

ambiental”; modificació pròpia.. 

 

Funció de transformació                                                  

amb valor llindar (decreixent) 

Funció de transformació constant 

Qualitat del 

factor (unitats 

heterogènies) 

 

Valor de l'indicador (unitats 

homogènies) 

 

Valor de l'indicador (unitats 

homogènies) 

 

Qualitat del 

factor (unitats 

heterogènies) 

 



     

Miquel Morales Tello 
 

Grau en Enginyeria Geològica 

75 
 

Funció amb màxim entremig 

«Es pot considerar també funcions de transformació que passin pel punt (Mín, 0), que per a 

valors petits de l'indicador sigui creixent, arribi a un màxim en el punt (a, 1) i després decreixi 

fins al punt (Màx, b): » (Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto ambiental”; 

modificació pròpia.) (Gràfic 29): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 29: Funció de transformació amb valor màxim. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto 

ambiental”; modificació pròpia. 

 

«Si la funció de transformació passa pel punt (Mín, 1) i decreix fins a assolir un valor mínim (a, 

0) i després creix, es pot expressar com: »  (Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de 

impacto ambiental”; modificació pròpia.)  (Gràfic 30): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 30: Funció de transformació amb valor mínim. Font: A. G. Salvador et al., (2005); “Evaluación de impacto 

ambiental”; modificació pròpia. 
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2.8.4.3. Mètode de Batelle-Columbus 

El Mètode de Batelle-Columbus, considerat com el principal mètode quantitatiu en quant a 

l'Avaluació d’Impactes Ambientals es tracta, és un mètode que permet l'avaluació sistemàtica 

dels impactes ambientals d'un projecte o activitats mitjançant l'ús d'indicadors homogenis.  

Com ja hem pogut veure en l'apartat de ponderació de factors ambientals, sistema d'avaluació 

ambiental Battelle (Capítol 2.6.2), el mètode es basa en la definició d'un llistat d'indicadors 

d'impacte, que entre els quals es reparteix 1000 unitats d’importància (UIP) entre 78 factors 

ambientals, ordenats en 18 components i agrupats en quatre categories: ecologia, contaminació 

ambiental, aspectes estètics i aspectes d’interès humà.  

Un cop obtinguda la llista d’indicadors d’impacte, el mètode estableix un sistema per el qual un 

cop s’obtenen els paràmetres corresponents, “transforma” els seus valors (unitats heterogènies) 

en unitats comunes entre si (unitats homogènies), mitjançant funcions de transformació (Capítol 

2.8.4.2), per tal de poder treballar i relacionar uns impactes amb d’altres assignant valors que 

varien de 1 (qualitat màxima: òptim) a 0 (qualitat mínima: pèssim), obtenint així l’índex de 

qualitat ambiental (IQA). 

Seguidament, en la il·lustració següent (Fórmula 1) es formula l'equació per a determinar el 

grau d’impacte d’un paràmetre (UIA), mitjançant el paràmetre d’índex de qualitat ambiental 

(IQA) i unitat d’importància (UIP): 

s 

                         

Fórmula 1: Determinació del grau d’impacte d’un paràmetre.  Font: Victor M. Pinto (2018); “Metodologías de 

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

 

On l'equació per a determinar el grau d’impacte dels 78 paràmetres, pot expressar-se com 

(Fórmula 2): 

1 

                            

  

   

 

Fórmula 2: Determinació del grau d’impacte dels 78 paràmetres. Font: Victor M. Pinto (2018); “Metodologías de 

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

 

Per una altra banda, el mètode permet la comparació de la seva situació "amb projecte" i "sense 

projecte", i s'obté el canvi net del projecte sobre cada paràmetre, expressat com (Fórmula 3): 

 

 

                                                      

 

Fórmula 3: Formula per comparar la situació “amb” i “sense” projecte. Font: Victor M. Pinto (2018); 

“Metodologías de evaluación de impacto [PPT]”; Universitat de Barcelona (UB). 
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A més, el mètode disposa d'un “sistema d'alerta” per a considerar situacions crítiques, ja que 

encara que l'impacte global d'un projecte pugui ser admissible, poden haver-hi paràmetres que 

hagin estat afectats de forma més o menys inadmissible. Per aquest motiu, s'estableix la 

utilització de “Senyals d'alerta”, segons la variació percentual del paràmetre.  

Finalment, en la següent il·lustració (Taula 18) es mostra un exemple de matriu Batelle- 

Columbus:  

 

Categories 

(4) 

Components 

(18) 
Factors (78) 

Unitat de impacte                     

ambiental (UIA) “Senyal 

d’alerta” 
“SENSE” 

PROJECTE 

“AMB” 

PROJECTE 

“CANVI 

NET” 

Ecologia  

     

Contaminació 

Ambiental 

      

Aspectes 

estètics 

      

Aspectes 

d’ineterès humà 

      

 

Taula 18: Matriu Batelle-Columbus. Font: elaboració pròpia 

 

2.9. Minimització de impactes ambientals 

2.9.1 Introducció  

Partint de la premissa “és millor no produir un impacte negatiu que després s’hagi de corregir”,  

les mesures orientades a minimitzar els impactes ambientals produïts per un projecte o activitat 

determinada, poden considerar-se com una de les parts més important dintre de l'estudi 

d'impacte ambiental. Es per aquet motiu, que es molt important incorporar en el projecte un 

disseny adequat des del punt de vista mediambiental i prendre les mesures necessàries durant les 

fases del projecte, per tal de minimitzar aquests impactes.  

Segons es cita en “Evaluación de impacto ambiental” (A. G. Salvador et al., (2005); 

“Evaluación de impacto ambiental”, modificació pròpia): «[…] L'objectiu d'una avaluació 

d'impacte ambiental és prevenir i corregir els efectes negatius que la realització de l'activitat 

pugui tenir per al medi ambient, per al que s'estudien les mesures preventives, protectores, 

correctores i compensatòries per tal d'eliminar, atenuar, evitar, reduir, corregir o compensar 

els efectes negatius que les accions que es deriven del projecte produeixen sobre el medi 

ambient, així com augmentar, millorar i potenciar els efectes positius. [...]».  
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2.9.2. Tipologia de mesures de minimització d’impactes ambientals  
 

Mesures preventives  

Les anomenades mesures preventives o protectores son aquelles mesures dirigides a protegir 

l'entorn ambiental, evitant així l’aparició de l’impacte ambiental negatiu: tecnologia menys 

sorollosa i menys contaminant, disseny adaptat i més adequat, trasllat total de l’obra, disminució 

de la velocitat de vehicles, mesures per evitar incendis, canvi d’ubicació d’algun/s element/s de 

l’obra, etc. A més, aquestes mesures (i més) ja han de ser aplicades en la fase de construcció  o 

instal·lació del projecte o activitat.  

Mesures correctores   

Les mesures correctores poden definir-se com aquelles que en modificar les accions o els 

efectes, aconseguint atenuar, corregir, anul·lar un impacte, sigui millorant les seves condicions 

de funcionament o procés productiu: insonoritzacions per evitar sorolls, filtres per evitar 

emissions contaminants, etc. Així mateix, també són considerades mesures correctores aquelles 

que modifiquen un efecte per tal de que tingui una menor importància o magnitud. 

Mesures compensatòries  

Les mesures compensatòries són aquelles que ni atenuen, ni eviten, ni anul·len un impacte 

ambiental, però contraresten la modificació del factor en realitzar accions amb efectes positius, 

compensant així els impactes negatius que no són possibles de corregir, disminuint l'impacte 

final del projecte. 

 

2.10. Programa de vigilància ambiental  

Segons es cita en “Evaluación de impacto ambiental” (A. G. Salvador et al., (2005); 

“Evaluación de impacto ambiental”, modificació pròpia): «El programa de vigilància ambiental 

és el document de control que conté el conjunt d'especificacions tècniques que permeten a 

l'administració realitzar el seguiment del que s'ha convingut en l'Estudi d'Impacte Ambiental.» 

Així mateix, i tal i com es cita en la Llei 21/2013 (Font: Agencia Estatal de Boletín Oficial del 

Estado (BOE); https://www.boe.es/)  el programa de vigilància ambiental te que incloure: 

«El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, 

corregir y, en su caso, compensar, contenidas en el estudio de impacto ambiental, 

tanto en la fase de ejecución como en la de explotación, desmantelamiento o 

demolición. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al 

seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto. El presupuesto del 

proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, en fase de obras y fase de 

explotación, en apartado específico, el cual se incorporará al estudio de impacto 

ambiental. » 
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CAPÍTOL 3 - AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL (AIA) DEL PARC 

FOTOVOLTAIC RAMÓN ESCRICHE  

3.1. Introducció a l’estudi d’impacte ambiental 

3.1.1. Antecedents  

En el any 2006, per encàrrec de l'empresa FLIX SOLAR S.L, es va projectar la construcció del 

Parc Solar a la zona coneguda com "Finca la Devesa" d'acord amb les disposicions legals 

vigents sobre la producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, on l'empresa 

promotora va dur a terme un seguit d'estudis per tal d’emplaçar la planta en una zona amb 

condicions optimes de radiació solar, temperatura i infraestructura de xarxes elèctriques, amb la 

fi de poder evacuar amb facilitat l'electricitat generada pel sistema generador.  

Així doncs, l’objecte d’aquesta instal·lació es la producció d’energia elèctrica, basant-se en 

l'aprofitament de l'energia solar a través de la conversió en energia elèctrica i la seva posterior 

connexió a la xarxa elèctrica, a fi de reduir la dependència energètica, incorporant i diversificant 

fonts energètiques renovables, menys contaminants.  

 

3.1.2. Objectiu de l’estudi  

L'objectiu del present estudi és el d'identificar, caracteritzar i avaluar els impactes que poden ser 

provocats per un conjunt d'accions sobre el medi per la instal·lació i funcionament d'una planta 

solar fotovoltaica situada al terme municipal de Flix comarca de la Ribera d'Ebre, establint un 

sèrie de mesures per poder minimitzar-los.  

 

3.1.3. Marc legislatiu  

 

Tot i no ser (reglamentàriament) objecte d’aquest projecte, és important la realització, 

presentació i aplicació de les mesures legals pertinents al projecte, per tal de poder tramitar 

administrativament els permisos de construcció i funcionament del parc solar de forma 

mediambientalment sostenible. Així dons, les disposicions legals en què es basen aquest Estudi 

d’Impacte Ambiental són (Fonts: Agencia Estatal de Boletín Oficial del Estado (BOE); 

https://www.boe.es/. Generalitat de Catalunya: Portal Jurídic (GENCAT); 

https://portaljuridic.gencat.cat): 

Avaluació Ambiental. Contingut AIA.  

• DIRECTIVA 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 

• LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 

• DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos. 
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• LLEI 20/2009, de la Generalitat de Catalunya, del 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats. 
 

• LLEI 13/2001 de la Generalitat de Catalunya, de 13 de juliol, de la intervenció integral 

de l’administració ambiental.  

Energia solar fotovoltaica  

• LEY 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
 

• REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 
 

• DECRET 305/2006, del 18 de juliol de la Generalitat de Catalunya per el qual 

s’aproba el Reglament d’urbanisme. 
 

• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 
 

• REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
 

• Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 
 

• REAL DECRET 154/1995, de 3 de febrero, por el que se regula las exigencias de 

seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de 

tensión. 
 

• Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica: Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones Conectadas a Red Plec (PCT-C-REV julio 20011). 
 

• Reglament de Centrals Generadores d’Energia Elèctrica. 
 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat per a estacions 

elèctriques, institucions o centres. 
 

• Reglament de transport, distribució, comercialització, subministrament i autorització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
 

• Reglament de seguretat e higiene en centres de treball. 

 

Espais protegits 

• DECRET 156/2009, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural 

(PEIN), consistent en la inclusió de l'espai de Gallecs. 
 

• DIRECTIVA 2009/147/CE del 30 de noviembre, del parlament Europeu i del Consell, 

relativa a la conservació de les aus silvestres.  
 

• DIRECTIVA 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a conservació 

dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre (Directiva hàbitats).  
 

• REAL DECRETO 139/2011, del 4 de febrer, pel qual es regula el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas.  
 

• REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de desembre, sobre Mesures a fi de poder garantir 

la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la feina i flora 

silvestres. 
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• DECRET 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de 

Catalunya. 
 

• DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 de abril, sobre la Protecció dels Animals a 

Catalunya. 
 

• ORDRE de 6 de juliol de 2000, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 

l'inventari dels arbres i les arbredes declarats d'interès comarcal i local. 
 

• ORDRE de 23 de novembre de 1994 per la qual s’amplia la relació d’espècies 

protegides a Catalunya.  
 

• ORDRE MAB/138/2002 de 22 de Març, Pla de Conservació de la llúdriga. 
 

• CONVENI de Berna relatiu a la Conservació de la Vida Salvatge i el Medi Natural a 

Europa. 
 

• CONVENI de Bonn sobre la Conservació de les Espècies Migratòries d’Animals 

Salvatges.  

Ordenació forestal i prevenció d’incendis 

• LLEI 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 

• LLEI 6/1988, Presidència de la Generalitat, de 30 de març, d’Ordenació forestal. 
 

• DECRET 64/1995, de la Generalitat de Catalunya, de 7 de març, pel qual s’estableixen 

mesures de prevenció d’incendis forestals i s’inclouen els termes municipals declarats 

d’alt risc d’incendi forestal.  
 

• DECRET 130/1998, de la Generalitat de Catalunya, de 12 de maig, pel qual 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals a les àrees d’influència de 

carreteres.  
 

• DECRET 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de tallada 

periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de 

conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les 

instal·lacions.  
 

• LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.  

Accés motoritzat al medi natural 

• DECRET 166/1998, de la Generalitat de Catalunya, de 8 de juliol de regulació a 

l’accés motoritzat al medi natural.  

Patrimoni cultural  

• LLEI 9/1993, de la Generalitat de Catalunya, de 30 de setembre, del Patrimoni 

Cultural Català. 

Paisatge  

• Instrumento de ratificació del Conveni Europeu del Paisatge (número 176 del Consejo 

de Europa), BOE del 5 de febrer de 2008. 
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Residus  

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 
 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció 

Protecció de l’ambient atmosfèric 

• LLEI 22/1983 de Protecció de l’ambient atmosfèric.  
 

• DECRET 322/87 de desplegament de la LLEI 22/83 de protecció de l’ambient 

atmosfèric. 
 

• RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança municipal 

tipus, reguladora del soroll i les vibracions. 

 

3.2. Descripció del projecte 

3.2.1. Localització  

Localitzat al terme municipal de Flix, comarca de la Ribera d'Ebre (província de Tarragona), el 

parc solar fotovoltaic es situa concretament en la zona coneguda com la "Finca la Devesa", 

propietat de la societat Esesol Cro S.L. (Il·lustració 6). 

 

 

Il·lustració 6: Ortofoto, localització del Parc Solar Fotovoltaic Ramón Escriche (Requadre vermell); Escala 

1:25000. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); http://www.icc.cat/vissir/; modificació pròpia. 

N 
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La situació de la planta fotovoltaica esta delimitat segons les coordenades UTM 

[292.877:4.569.176], [292.877:4.567.843], [294.633:4.567.843] i [294.633:4.569.176], UTM-

31N amb Datum ETRS89. Cal esmentar, que entre les coordenades primera i tercera, el 

perímetre de la planta fotovoltaica limita els límits d’un espai natural inclòs en el Pla d’Espais 

d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) sense envair-lo (Font: Generalitat de Catalunya: 

Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat), seguint 

aproximadament les corbes de nivell entre 80 m i 120 m. La planta ocupa una àrea aproximada 

de 29 Ha, les quals es troben distribuïdes en tres àrees, d’aproximadament una superfície de 11 

Ha la situada més al sud, 4 Ha la situada al sud-oest i 14 Ha l’àrea més al nord (Il·lustració 6). 

 

3.2.2. Descripció d’alternatives del projecte  

Respecte al estudi d’alternatives del projecte, poden ser utilitzats els criteris energètics, 

ambientals i socioeconòmics següents per tal de justificar i demostrar l'elecció de la zona més 

idònia per a situar una planta solar: 

• Modificació d'espais d'interès natural: no és possible la instal·lació de parcs solars en 

aquells espais d'interès natural amb protecció legal específica que no ho admeti de 

forma explicita. 

• Modificació d'hàbitats d'interès comunitari: en la mesura de lo possible, reduir i 

evitar l’impacte sobre espècies endèmiques, singulars o protegides per la legislació 

vigent.  

• Accessos al parc solar: adaptar la xarxa viària al trànsit de vehicles utilitzats per a la 

construcció del parc solar, i en la mesura de lo possible, intentar utilitzar la xarxa de 

camins disponible en la zona i reduir les dimensions dels accessos que s'hagin de 

modificar. 

• Conca visual i distància a zones habitades: donar prioritat a aquelles zones que 

permetin reduir l’impacte visual, es a dir,  que permetin una menor presència visual de 

les infraestructures en el paisatge. 

• Dinamització de l'economia local: la implantació d'un parc solar fotovoltaic suposa un 

augment en l'economia local, la creació de nous llocs de treball, i d'altres activitats 

associades. 

Per una altra banda, de forma genèrica i en relació al projecte, es plantegen les següents 

alternatives: 

• Alternativa de no realització del projecte: com el seu nom indica, és l'alternativa que 

fa referència al fet de no dur a terme el projecte.  

• Alternatives estratègiques: són les alternatives que fan referència al plantejament 

general del emplaçament del projecte.  

• Alternatives tàctiques: són aquelles alternatives que fan referència a les diferents 

solucions que es poden plantejar respecte a aspectes concrets del projecte una vegada 

definit el seu plantejament general. 
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3.2.2.1. Alternativa de no realització del projecte 

La primera alternativa a considerar es la de no realització del projecte. Com ja s'ha descrit 

anteriorment (Capítol 3.1.1), es va decidir projectar la Planta Solar Fotovoltaica Ramón 

Escriche a fi de reduir la dependència energètica, incorporar i diversificar fonts energètiques 

renovables menys contaminants.  

Per una altra banda, Espanya és un país altament deficitari en energia primària on en els últims 

anys aproximadament entre el 70% i el 80% de l'energia consumida ha sigut importada de 

l'exterior, i on el consum energètic creix el doble envers al seu creixement econòmic (Capítol 

1.2.2). Així mateix, si Espanya es mantingués al modest ritme actual d'increment de centrals 

renovables, no podria fer front als objectius internacionals de transformació energètica que 

busquen reduir els efectes del canvi global.  

 

3.2.2.2. Alternatives estratègiques 

Amb la fi de realitzar un plantejament general del emplaçament de la zona d’implantació del 

parc solar (coneguda com "Finca la Devesa"), la localització mostra les següents 

característiques: 

• La localització presenta potencial energètic solar segons dades de radiació de l'Atlas de 

radiació solar de Catalunya (Font: Generalitat de Catalunya: Departament d’Indústria, 

Comerç i Turisme Públiques, i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (2001); 

“Atlas de radiació solar de Cataluña”). 
 

• La zona on es situa el parc solar no ocupa ni envaeix cap espai inclòs en el Pla d’Espais 

d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de 

territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat). 

• Es localitzen Habitats d'Interès Comunitari (HIC) en la zona més situada al sud de l'àrea 

d’implantació que ocupa el parc (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de 

territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat). Tot i així, la zona 

d'implantació no sobrepassa els límits del talús existent entre l’àrea d'implantació i els 

hàbitats inclosos.  

• Potenciar el desenvolupament econòmic de la zona a raó de la instal·lació i 

funcionament del parc solar. 

 

3.2.2.3. Alternatives tàctiques 

Respecte a les diferents solucions que es poden plantejar a les alternatives tàctiques plantejades 

corresponents al disseny final dels diferents elements del parc (línies elèctriques, accessos, tipus 

de generadors solars, etc.), podem anomenar:   

• Tipologia dels generadors fotovoltaics: en funció de si el generador és mòbil o fixa. 

No obstant això, l'elecció d'un tipus o de l’altre es indiferent, ja que els generadors 

fotovoltaics provoquen els mateixos impactes.  
 

• Línies elèctriques de mitja i baixa tensió: es poden considerar dues possibles 

alternatives, depenent de si es troben per sobre de la superfície (línia elèctrica aèria) o 
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soterrades (línia elèctrica soterrada). La seva elecció pot generar variacions en l'impacte 

global del projecte. 
 

• Ubicació dels centres modulars de transformació, del centre de mesura i de la 

subestació transformadora: pel que fa a l’ubicació de la subestació transformadora, es 

possible de que es tracti d’un centre extern a la superfície del parc i per tant, podria 

quedar exclòs del projecte i de l'estudi d'impacte ambiental. Respecte a l'emplaçament 

dels centres modulars, del centre de mesura i del local tècnic, tant com si es situen dins 

o fora de la superfície del parc, poden generar variacions en l’impacte global del 

projecte. 
 

• Accessos al parc solar: els accessos estan en funció dels vehicles utilitzats en el 

transport del material, on l’elecció de l’alternativa dependrà dels criteris en que es basi 

la elecció: utilitzar els accessos existents de la zona, minimitzar les dimensions dels 

accessos, etc. 
 

• Ubicació dels generadors fotovoltaics dins l'àmbit del parc: l’elecció de l’ubicaió 

dependrà dels criteris en que es basi l’elecció: aprofitar les zones que presentin més 

potencial energètic solar, aquelles que menys superfície vegetal i faunística afectin, 

orientació del terreny, etc.  

 

3.2.2.4. Conclusions de l'estudi d'alternatives 

Pel que fa a l’alternativa de no realització del projecte, va quedar descartada (òbviament) ja que 

l'execució d’un projecte d’aquestes característiques suposa un increment en l'aprofitament de 

fonts d’energia renovables, fet que produiria menys dependència energètica, menys 

contaminació, i una disminució en la producció de gasos d'efecte hivernacle.  

Respecte a les alternatives tàctiques avaluades, s’anomenen aquelles que des d’un punt de vista 

ambiental poden presentar una repercussió més severa: les d'accés al parc solar, la d’ubicació 

dels seguidors solars i la dels tipus de línies elèctriques. 

 

3.2.3. Identificació d’accions  

Fase de construcció 

• Ocupació directa permanent: l’àrea ocupada permanentment per el parc solar és 

(incloent la superfície de sòl lliure entre els diferents elements del parc) d’unes 29 Ha 

distribuïdes entre tres àrees zones: la zona sud (11 Ha), la zona sud-oest (4 Ha) i la zona 

nord (14 Ha).  
 

• Ocupació directa temporal: és possible que s’hagi de disposar temporalment d'una 

superfície per a realitzar els diferents abassegaments temporals necessaris (terres 

vegetals procedents del decapatge, terres o materials deficitaris de l’excavació durant el 

procés d’execució, utilització d’espais per a oficines, sanitaris, etc.) 
 

• Moviments de terres: per tal de poder realitzar un projecte d’aquestes característiques, 

poden produir-se una sèrie de moviments de terres, com soterrament de les línies 
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elèctriques, moviments de terres per a construir els fonaments dels generadors 

fotovoltaics, modificar els accessos vials, etc. 

 

• Formació de talussos: la morfologia dels talussos formats a raó dels accessos vials a la 

planta, poden presentar morfologies deficients o sense vegetació, els quals poden 

provocar l'aparició de problemes erosius. Per tal de poder preveure aquest fet, poden 

realitzar-se dissenys de talussos que facilitin la restauració morfològica dels mateixos, 

com per exemple, la revegetació de la zona. 
 

• Cimentacions: és possible que les cimentacions dels fonaments dels generadors 

fotovoltaics i d’altres elements del parc, puguin provocar una contaminació del sòl, 

filtracions, canvis en el pH, etc. 
 

• Tala i esbrossada: durant les operacions de muntatge dels generadors fotovoltaics i 

d’altres elements del projecte, es possible que calgui dur a termes accions fora de l’àrea 

d’ocupació permanent del parc solar. Aquest fet pot provocar la disposició de zones amb 

vegetació que caldrà talar i esbrossar. Per tal de poder pal·liar aquest fet en la mesura de 

lo possible, si es produeix tala d’arbres, es pot procedir al seu transplantament al voltant 

de les zones  del parc solar.  
 

• Residus d'obra: possible producció de residus de tipus inert, com olis derivats de 

vehicles i en cas d’escapament accidental, olis dels transformadors. 
 

• Generació de pols: degut al moviment de terres, es pot generar pols que pot afectar 

negativament a la vegetació, a la fauna i a les persones.  
 

• Generació de sorolls: degut a l’ús de vehicles, eines i maquinaria, possible emissió de 

sorolls. 
  

• Efluents líquids: possible procedència tant de la construcció com del funcionament del 

parc, líquids lubrificants com olis dels transformadors dels centres modulars de 

transformació i els derivats de la presència dels vehicles (requerits en les tasques 

constructives). 
 

• Elements estranys al medi: la pròpia implantació del parc solar implica l’introducció 

d'elements aliens (artificials) en el medi. 
 

• Freqüentació: es possible un augment de la freqüentació de la zona, tractant-se però 

d’una acció temporal, que, considerant la naturalesa del projecte, podem estimar una 

baixa freqüentació del parc solar durant la fase funcionament reduïda a la freqüentació 

per realització de tasques de control i manteniment pertinents pel personal del parc. 
 

• Mà d'obra: possible generació de demanda de mà d'obra tan directa com indirecta, 

conseqüència de l’implantació del parc solar. 
 

• Millora d'accessos existents: com a conseqüència de la construcció del parc solar, els 

accessos poden ser condicionats i millorats en base a les necessitats existents. 

Fase de funcionament 

• Producció de residus sòlids i efluents líquids: possible generació de residus 

procedents del funcionament i/o manteniment de la planta solar: líquids lubrificants dels 

transformadors, peces de substitució de la maquinaria dels generadors solars, material 

sobrant de possibles reparacions, etc.  
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• Freqüentació: com es esmentat anteriorment, considerant la naturalesa del projecte, 

podem estimar una baixa freqüentació del parc solar durant la fase funcionament, a 

excepció de la realització de les tasques de control i manteniment pertinents pel 

personal del parc. 
 

• Mà d'obra: possible necessitat de mà d'obra per a la realització de tasques de gestió, 

control, manteniment, etc. Conseqüentment, es pot produir un potencial increment 

econòmic producte d’una nova activitat econòmica (implantació del parc). 
 

• Realització de l'activitat: a diferencia dels mètodes de generació d’energia elèctrica 

“tradicionals” (energies no renovables), la producció d’energia elèctrica mitjançant 

energia solar (energia renovable), es mostra com una bona pràctica mediambiental. 
 

• Servituds: es possible que l’àmbit d’influència del parc no generi restriccions 

importants pel que fa al desenvolupament d’activitats.   
 

• Elements estranys al medi natural: la pròpia implantació del parc solar implica 

l’introducció d'elements aliens (artificials) en el medi.  

 

3.3. Estudi del Medi  

3.3.1. Situació geogràfica  

La Ribera d'Ebre (amb 893 Km
2
) és una comarca que té com a eix central el propi riu Ebre, el 

qual limita tots els seus municipis a excepció de la Torre de l’Espanyol i la Palma d'Ebre. Al 

nord, la comarca limita amb el Segrià i les Garriges, i a l'est, la comarca limita amb el Priorat i 

el Baix Camp, i cap al sud i a l'oest, diverses serralades separen la Franja de Ponent i el Baix 

Ebre de la Terra Alta.  

Pel que fa a la part central, aquesta està integrada per la cubeta de la Móra, la qual delimita al 

sud i al nord pel pas Barrufemes i pel pas de l'Ase, centrada per les poblacions de Móra la Nova 

i Móra d'Ebre, i envoltada pels dos braços en què es separa la Serralada Prelitoral. Al nord del 

Pas de l'Ase també s’integren la Palma d'Ebre, Riba-roja, Vinebre i Flix. 

Flix (de 116,29 Km
2
) es situa a tots dos costats del riu Ebre, en la part de tramuntana de la 

comarca limitant amb el Segrià i les Garrigues, on el terme comprèn la plana oligocènica de la 

Depressió Central. 

Respecte a la zona d’estudi, es tracta d’una àrea relativament plana que tot i així, presenta certes 

ondulacions que dificulten la percepció del paisatge. També es tracta d’una zona adjacent a una 

zona humida de gran valor, on es desenvolupen importants activitats industrials i hi destaquen 

zones urbanes importants, com el casc urbà de Flix.  

Fonts consultades: situació geogràfica i delimitació de municipis (Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC); http://www.icgc.cat/), i altres dades d’interès (Ajuntament de Flix; 

https://www.flix.cat/) , (Institut d’Estadística de Catalunya (ICE); https://www.idescat.cat/). 
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3.3.2. Medi Físic 
 

3.3.2.1. Clima  

Tot i ser un clima més continental amb una tendència més àrida i amb temperatures més baixes 

durant els mesos d’hivern, el clima de la Ribera d'Ebre és similar al del litoral proper. 

Durant l’hivern, les temperatures mitjanes mensuals varien entre els 5°C i els 10°C (que podem 

anomenar subhivernals), i s'estenen durant els mesos de desembre, gener i febrer. Pel que fa a 

l’estiu, amb 4 mesos de durada (de juny a setembre), és calent i llarg i amb temperatures 

mitjanes superior als 20 °C. 

 

Taula 19: Dades climàtiques de temperatura i precipitació de la zona d’estudi. Font: Atles climàtic de Catalunya; 

Generalitat de Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat. 

En la zona més oriental (inclosa la Serralada Prelitoral), les precipitacions són relativament 

altes, arribant a mitjanes anuals de 575 mm. No obstant això, la pluviositat va disminuint a 

mesura que ens “endinsem” riu amunt (riu Ebre) direcció oest, amb precipitacions mitjanes 

anuals d’uns 400 mm. De forma genèrica s’estableix un clima mediterrani temperat que oscil·la 

de condicions subhumides (muntanyes orientals) a un caràcter subàrid força accentuat (cubeta 

de Móra i a les terres occidentals) 

Pel que fa al clima de la zona d’estudi, segons l’índex d’humitat de Thornthwaite (Font: Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); http://cartotecadigital.icc.cat) el tipus de clima de 

la zona és semiàrid amb temperatures que varien entre els 6 ºC i els 26 °C, on les temperatures 

no són gaire extremes i la mitjana anual oscil·la entre els 15 ºC i els 16 °C (Taula 19). 

Respecte a la pluviositat de la zona d’estudi, a Catalunya es defineixen dues zones: la Catalunya 

humida (Pirineus i gran part del quadrant nord-oriental) i la Catalunya eixuta. La zona d'estudi 

és situa dins de la Catalunya eixuta, on la precipitació mitjana anual és de 400 mm a 450 mm, i 

on els equinoccis de tardor i primavera corresponen a les èpoques més plujoses (règim 

pluviomètric TPHE (tardor-primavera-hivern-estiu)) (Taula 19). 
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Així doncs, les característiques més rellevants de la climatologia de la zona d'estudi en quant a 

la realització de la planta solar objecte d’anàlisi, són la possibilitat de fortes pluges durant els 

mesos de tardor i primavera, i els mesos més secs de l’any durant l’estiu (Taula 19). 

Fonts consultades:  Atles climàtic de Catalunya (Font: Generalitat de Catalunya: Departament 

de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat) i tipus de clima de la zona 

d’estudi mitjançant l’índex de Thornthwaite (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC); http://cartotecadigital.icc.cat). 

 

3.3.2.2. Geologia, geomorfologia i edafologia  

Geologia 

En la següent il·lustració (Il·lustració 7), segons la informació obtinguda a partir del Institut 

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

continuació la litologia de la zona d'estudi: 
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Il·lustració 7: Principals litologies al terme de Flix i a la zona d’estudi (requadre vermell). Escala 1:50000. Font 

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

 

Com es pot observar en la il·lustració anterior (Il·lustració 7), La zona d’estudi està conformada 

principalment per conglomerats, lutites i gresos datats del cenozoic, paleògen i eocè superior-

oligocè). 

 

N 
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Geomorfologia   

La Ribera d’Ebre constitueix un relleu generalment tabular i subhoritzontal, però amb un 

paisatge variat. El paisatge dominant es el d'aquestes plataformes estructurals, presents en la 

Terra Alta i les Garrigues, a dreta i esquerra del riu Ebre.  

Per una altra banda, cal destacar el carener de la Terra Alta, situat de 10 a 20 km del riu Ebre, i 

que culmina en la serra de la Fatarella formant un pla inclinat direcció al riu Ebre, descendint 

fins a enfondir-se en el congost de Faió. La plataforma de les Garrigues es puntejada a certa 

distancia per un relleu en costa  amb un front abrupte direcció al riu Ebre, formant l'anomenada 

serra del Rovelló. L’Ebre segueix una direcció est fins a Flix formant un meandre “mig 

estrangulat” per finalment prendre una direcció sud, on aigües avall es forma la plana al·luvial 

coneguda com les illes. 

Aigües avall al riu Ebre, travessa perpendicularment el braç interior de la Serralada Prelitoral 

per l'anomenat Pas del Ase o estret de Vinebre de 4 km de llargada, serralada que s’estén des de 

el Priorat fins la Serra del Tormo. També, cal destacar la plana que s’eixampla entre la serra de 

la Torre i el baix Priorat, cubeta que es prolonga per  la plana del Burgar, i que està formada per 

materials miocènics recoberts de materials quaternaris, argila, sorra, gresos, conglomerats, 

margues. 

Per últim, cal destacar algunes unitats geomorfològiques del terme de Flix, com El pla del 

Cirerer, la punta del Cigró, la punta de la Tossa, el puig de Senyora, Llostreta, el vèrtex de 

Plandarma, el Barranc Fosc, els Comellars,  el tosal de Montvià i el tossal de Vingalis. 

Fonts consultades: unitats geològiques destacades (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC); http://www.icgc.cat/), inventari de Geòtops (Generalitat de Catalunya: Departament de 

territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat), i constatació de que no hi ha  

element de d'interès geològic, ni afloraments o registres fòssils en la zona d’estudi. 

Edafologia  

A Catalunya trobem una gran diversitat de factors (biosfera, litosfera, clima, etc.) que 

intervenen en la formació i diferenciació dels sòls. A més, la diversitat dels substrats geològics 

(des de materials silicis a bàsics carbonatats) augmenta el patrimoni edàfic. 

La major part de la terra baixa mediterrània pertany al tipus de sòls bru meridional. Si el substrat 

és calcari, són habituals els sòls relictes o de llims rojos, que afavoreixen la formació de bruns 

calcaris (rics en matèria orgànica i compostos de ferro), on formacions típiques d'aquests tipus 

de sòls son les crostes calcàries, producte de la dissolució i estratificació en lamines d'antics 

nòduls calcaris. En general, sempre es tracta de sòls de reacció neutra o bàsica, on la 

descarbonatació no es gaire important a causa d'una baixa percolació o rentat molt fort en sentit 

vertical. No obstant això, aquesta percolació és suficient per rentar les sals solubles de tipus 

clorur sòdic, generant sòls salats situats en les zones més àrides de l'interior eixut o en zones on 

l'aportació salina és molt forta (Font: A. A. Tuliesa (2004-2005); “El sòl i l’agricultura de les 

terres de l’Ebre”; Departament d’Educacuió. Generalitat de Catalunya). 

Respecte als sòls de Flix, la presència del riu determina l’existència de sols al·luvials al seu 

entorn, on majoritàriament els sols bruns calcaris envolten aquests sols al·luvials (Font: A. A. 

Tuliesa (2004-2005); “El sòl i l’agricultura de les terres de l’Ebre”; Departament d’Educacuió. 

Generalitat de Catalunya).  
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3.3.2.3. Hidrologia i hidrogeologia  

Hidrologia  

El riu Ebre és el riu més cabalós de Catalunya (pràcticament tres vegades més cabalós que tots 

els altres rius catalans junts) i el més llarg de la península ibèrica, sent aquet inclús excepcional 

en la costa mediterrània, ja que les seves característiques no són pròpies d’altres cursos d’aigua 

que conformen la xarxa hidrogràfica de Catalunya, on la major part dels rius neixen a les 

serralades costaneres, i són molt més curts que l’Ebre.  

Totes les aigües de la Ribera d'Ebre (incloent les subterrànies) aflueixen al riu Ebre. Tot i que 

per la zona abunden els barrancs, l'Ebre no te més afluents dins la comarca, a excepció de dos 

rius: el Siurana, i el Matarranya. Altres cursos d’aigua tributaris són les rieres de la zona que 

només li aporten aigua després de pluges. No obstant això, els afluents que rep a la comarca de 

Ribera d’Ebre no alteren ni el ritme ni el cabal del riu al llarg dels 80 km de recorregut que té 

per la comarca. El riu té una amplada natural de 100 m a 300 m i una profunditat de proporcions 

inverses.  

La conca de l'Ebre està formada per la depressió de l’Ebre, present als peus dels Pirineus, a la 

Serralada Cantàbrica, al Sistema ibèric, i a les Serralades Costaneres Catalanes. El riu Ebre neix 

a Fontibre, prop de Reinosa, a la Serralada Cantàbrica. Pel seu pas per La Rioja rep importants 

cabals dels afluents cantàbrics i ibèrics. A la ribera navarresa i fins a Saragossa rep els afluents 

pirinencs. Quan arriba al seu curs inferior i un cop rebut el cabal del Segre-Cinca, passat 

Mequinensa,  només rep aportacions dels rius de les Canaletes i del Siurana. Al seu tram final, a 

Xerta, s'eixampla i desemboca al mar formant un delta de 30 Km de longitud. 

Per una altra banda, el cabal del riu Ebre al passar per Tortosa és de 614 m/s, on la mitjana del 

cabal és de 505 m/s. Tot i així, aquest cabal pot variar molt d'un any a altre, sent una 

irregularitat molt baixa en comparació amb altres rius ibèrics. Durant el mes de març hi ha un 

màxim a causa de les intenses pluges atlàntiques, durant maig hi ha un màxim a causa del 

desglaç pirinenc, i durant gener, agost i setembre, la corba de cabals presenta valors mínims.  

En certes circumstàncies, l'aigua del mar pot remuntar el riu (havent-se detectat a més de 30 km 

de la desembocadura), com a conseqüència de l' intens aprofitament agrícola que es fa del riu, el 

qual propicia una disminució considerable del seu cabal.  

Fonts consultades: cartografia hidrogeològica (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de 

territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat) i altres dades d’interès 

(Institut d’Estadística de Catalunya (ICE); https://www.idescat.cat/). 

Hidrogeologia   

La zona d'estudi, amb escorrentia superficial de més del 50% del total i escorrentia subterrània 

notable, presenta una caràcter drenant-absorbent. La zona d'implantació pertany a un sector de 

materials granulars amb permeabilitat i porositat intergranular: graves, gresos, sorres, 

conglomerats poc cimentats, etc. on a causa de la presència del riu Ebre es formen al·luvions 

interconnectats i recarregats per el riu. 

Segons el Catàleg d’Aqüífers Protegits (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de territori 

i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat), en la zona d'estudi no s’inclou cap 

aqüífer protegit pertanyen al catàleg .  
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Per una altra banda, segons El Reial Decret 261/1996 del 16 de febrer on s’estableixen les 

mesures de protecció contra la contaminació de les aigües causada pels nitrats de fonts agràries, 

indica que la zona d'estudi no presenta cap aqüífer vulnerable per la presència de nitrats 

procedents de fonts agràries.  

Fonts consultades: cartografia hidrogeològica (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de 

territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat), consulta al Catàleg 

d’Aqüífers Protegits (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat 

(GENCAT); http://mediambient.gencat.cat). 

 

3.3.3. El Medi biòtic 

3.3.3.1. Vegetació potencial i actual  

 

Vegetació potencial 

La principal vegetació potencial de la Ribera d'Ebre es l'alzinar amb marfull (localitzada en les 

zones muntanyes més orientals), el qual va disminuint envers a un carrascar pobre, propi de la 

cubeta de Móra i de les zones més occidentals. També hi són presents, els boscos de pinassa, els 

boscos roure valencià (que indiquen l'ambient submediterrani de la zona), els boscos de pi blanc 

amb brolla calcícola de romaní i bruc d'hivern (zones més abruptes de les muntanyes) 

Per una altra banda, per una possible desforestació d’alzinars per causes antròpiques, la pineda 

amb brolla va augmentar molt la seva superfície durant els últims anys. A més, els constants 

incendis han fet recular marcadament la pineda, on les zones més muntanyoses tenen tendència 

a convertir-se en erms. 

Respecte a Flix, es situa en els domini (llevat els marges dels cursos fluvials) de l'alzinar 

continental o carrascar (Quercetum rotundifoliae), i amb proximitat les terres incloses dins del 

domini de l'alzinar amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum) afavorint la 

presència d'espècies d'aquesta comunitat.  

Pel que fa a la vegetació de ribera, està constituïda potencialment per vernedes (Lamio-Alnetum 

glutinosae), tamarigars (Tamaricetum canariensis), alberedes litorals (Vinco-Populetum albae), 

omedes (Lithospermo-Ulmetum minoris), salzedes de sargues (Saponaria-Salicetum purpureae), 

salzes (Salix alba), xops (Populus nigra) i freixes (Fraxinus angustifolia).  

Respecte a la vegetació lacustre i dulciaqüícola, està constituïda potencialment per herbassars 

subaquàtics (Potametum), canyissars (Typho-Schoenoplectetum glauci) i (Arundini-

Convolvuletum sepium), jonqueres (Molinio-Holoschenion) i créixens (Apietum nodiflori).  

Fonts consultades: mapa de vegetació de Catalunya i cartografia d’hàbitats (Font: Generalitat de 

Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat) i  

consulta del Banc de Dades de Biodiversitat (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de 

territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat). 

Vegetació actual 
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Tenint en compte la basta implantació de la agricultura en la zona, cal tenir en compte que les 

comunitats vegetals de l’àrea són una part secundària d’un paisatge agro-forestal en mosaic, 

caracteritzat per un  modelat pròpiament antropomòrfic. 

Com a conseqüència de la degradació del carrascar, apareixen les pinedes secundàries de pi 

blanc (Pinus halapensis) i brolles calcícoles com el romaní (Rosmarinus officinalis), la foixarda 

(Globularia alypum), i l’arçot (Rhamnus lycioides).  

Pròxim a la zona sud d’implantació del parc, a lleres del riu Ebre, la vegetació arbòria de ribera 

és escassa i està representada per estretes franges de tamarigar, on destaca un dens i ampli 

canyissar que creix a les zones fluvials menys profundes.  

En les zones on la vegetació de ribera es molt escassa o pràcticament inexistent (camps 

abandonats, marges agrícoles, etc.) sorgeixen herbassars de ripolli olivarda ruderals (Inulo-

Oryzopsietum miliaceae), fenassars (Brachypodietum phoenicoides) amb fonoll (Foeniculum 

vulgare), pastanaga borda (Daucus carota) i dactilis (Dactilis glomerata). 

Fonts consultades: mapa de vegetació de Catalunya i cartografia d’hàbitats (Font: Generalitat de 

Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat) i  

consulta del Banc de Dades de Biodiversitat (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de 

territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat). 

 

3.3.3.2. Flora  

La flora de la zona d'estudi correspon a la de la regió biogeogràfica mediterrània (província 

septentrional o boreomediterrània), situada entre el territori fisiogràfic Sicòric i Catalanidic.  

Segons el Banc de Dades de Biodiversitat (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de 

territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat), en la zona d'estudi poden 

estar presents els següents tàxons protegits: el Dianthus serrulatus barbatu i el Limonium 

delicatulum latebracteatum. 

Respecte als arbres monumentals i d'interès comarcal o local, a Flix es troba un arbre 

monumental, el pi de Montbrió (Pinus halepensis), localitzat fora de l'àrea d'implantació de la 

planta solar fotovoltaica i en l’Ordre del 6 de juliol de 2000. Respecte als arbres d'interès 

comarcal o local, al municipi de Flix no n'hi han. 

Fonts consultades: mapa de vegetació de Catalunya i cartografia d’hàbitats (Font: Generalitat de 

Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat),  

consulta del Banc de Dades de Biodiversitat (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de 

territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat) i consulta del portal jurídic 

(Font: Generalitat de Catalunya: Portal Jurídic (GENCAT); https://portaljuridic.gencat.cat). 
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3.3.3.3. Fauna 

Mamífers 

Entre els mamífers destaquen el gat fer (Felis silvestns) i  la llúdriga (Lutra lutra) ambdues 

espècies protegides pel Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril de Protecció dels Animals. 

També es troba present en les masses forestals de la zona l'esquirol (Sciurus vulgaris) i la cabra 

salvatge (Capra pyrenaica hispanica).  

D’altres mamífers carnívors presents són la fagina (Martes foina), el teixó (Meles meles), la 

mostela (Mustela nivalis) i la guineu (Vulpes vulpes). La rata comuna (Rattus norvegicus) i el 

conill (Oryctolagus cuniculus) són presa d'aquests carnívors.  

Respecte als ungulats, cal esmentar el senglar (Sus scrofa).  

Fonts consultades: cartografia d’hàbitats de Catalunya (Font: Generalitat de Catalunya: 

Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat) i consulta 

del Banc de Dades de Biodiversitat (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de territori i 

sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat) i consulta del portal jurídic (Font: 

Generalitat de Catalunya: Portal Jurídic (GENCAT); https://portaljuridic.gencat.cat). 

Avifauna 

Entre les aus destaquen el milà negre (Milvus migrans), el torlit (Burhinus oedicnemus), el 

martinet blanc (Eqretta garzetta), l'agró blanc (Egretta alba), l'agró roig (Ardea purpurea), el 

martinet de nit (Nycticorax nycticorax), l'àliga marcenca (Circaetus gallicus), la cigonya blanca 

(Ciconia ciconia), l'arpella vulgar (Circus aeruginosus), el martinet ros (Ardeola ralloides), la 

tallareta cuallarga (Sylvia undata) i el blauet (Alcedo atthis), especies incloses en la Directiva 

2009/147/CE del 30 de novembre. 

També es troba present a les masses forestals pròximes a la zona d’implantació el falcó 

mostatxut (Falco subbuteo), espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril. 

D’altres aus rapinyaires presents són el gamarús (Strix aluco), l’òliba (Tyto alba), el mussol 

comú (Athene noctua), el xot (Otus scops), espècies protegides per el Decret Legislatiu 2/2008, 

del 15 d’abril. 

Fonts consultades: cartografia d’hàbitats de Catalunya (Font: Generalitat de Catalunya: 

Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat), consulta del 

Banc de Dades de Biodiversitat (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de territori i 

sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat) i consulta del portal jurídic (Font: 

Generalitat de Catalunya: Portal Jurídic (GENCAT); https://portaljuridic.gencat.cat). 

Herpetofauna i fauna amfíbia 

Entre els amfibis i els rèptils destaquen la tortuga d'estany (Emys orbicularis) i de la tortuga de 

rierol (Mauremys leprosa), espècies protegides per la Directiva d’Habitats (Directiva 92/43/CEE 

del 21 de maig). No obstant això i segons el Llistat d’Espècies Silvestres en Regim de Protecció 

Especial i del Catàleg Espanyol de Especies Amenaçades (Reial Decret 139/2011, del 4 de 

Febrer), la majoria de les espècies presents són d’especial interès. 
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Entre els amfibis destaquen el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d'esperons (Pelobates 

cultripes), gripau corredor (Bufo calamita), i el gripauet (Pelodytes punctatus).  

Entre els rèptils destaquen la sargantana cua-roja (Acanthodactylus erytrurus), el vidriol (Anguis 

fragilis), el sargantaner petit (Psammodromus hispanicus), la sargantana ibèrica (Podarcis 

hispanica) i la serp llisa meridional (Coronella girondica).  

Fonts consultades: cartografia d’hàbitats de Catalunya (Font: Generalitat de Catalunya: 

Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat), consulta del 

Banc de Dades de Biodiversitat (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de territori i 

sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat) i consulta del Llistat d’Espècies 

Silvestres en Regim de Protecció Especial, del Catàleg Espanyol de Especies Amenaçades i la 

Directiva d’Habitats (Font: Agencia Estatal de Boletín Oficial del Estado (BOE); 

https://www.boe.es/), i consulta del portal jurídic (Font: Generalitat de Catalunya: Portal Jurídic 

(GENCAT); https://portaljuridic.gencat.cat). 

 

3.3.3.4. Espais naturals 

La zona d’estudi d’implantació del parc solar no pertany a cap espai del Pla d’Espais d’Interès 

Natural de Catalunya (PEIN), ni al catàleg de zones humides, ni a cap zona inclosa dins la 

Xarxa Natura 2000. Així mateix, tampoc hi ha cap espai natural de protecció especial (reserva 

natural, paratge natural, parc nacional, etc.), ni tampoc cap Lloc d'Interès Comunitari (LIC) o 

proposat com a tal (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat 

(GENCAT); http://mediambient.gencat.cat). 

Respecte als espais fluvials de la zona d'estudi, no pertanyen al Pla de Conservació de la 

llúdriga, Ordre MAB/138/2002 de 22 de Març (Font: Generalita de Catalunya: Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya (GENCAT); https://dogc.gencat.cat), i en relació al patrimoni 

geològic, no hi ha cap element catalogat en el inventari de geòtops (Font: Generalitat de 

Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat). 

Pel que fa als Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC), el sector sud del parc fotovoltaic intercepta 

lleugerament els hàbitats existents a la zona, però tot i així es troben situats en zones de camps 

de conreu, situant-se fora de les zones on poden aparèixer les comunitats incloses en els 

Hàbitats d'Interès Comunitari (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de territori i 

sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat). 

Per una altra banda, proper a la zona d'estudi, hi ha un corredor biològic (el riu Ebre) i d’altres 

corredors locals, indrets que permeten els animals migrar, desplaçar-se o dispersar-se per cercar 

noves fonts d'aliments, llocs de reproducció etc. La zona d'implantació no intercepta ni 

interfereix en cap cas aquests corredors. 

Fonts consultades: llistats de zones incloses en el PEIN, inventari de zones humides, Xarxa 

natura 2000, Llocs d’interès comunitari (LIC), inventari de geòtops, Hàbitats d’Interès 

Comunitari (HIC) (Font: Generalitat de Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat 

(GENCAT); http://mediambient.gencat.cat), Plà de Conservació de la Llúdriga (Font: 

Generalita de Catalunya: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (GENCAT); 

https://dogc.gencat.cat) i consulta del portal jurídic (Font: Generalitat de Catalunya: Portal 

Jurídic (GENCAT); https://portaljuridic.gencat.cat). 
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3.3.4. Risc d'incendis forestals 
 

Generalment, la majoria dels incendis forestals produïts en els darrers anys s’han iniciat en 

zones de gran ús antròpic, properes a zones forestals. Segons el decret 64/1995 del 7 de març 

(Font: Generalitat de Catalunya: Portal Jurídic (GENCAT); https://portaljuridic.gencat.cat), 

estableix el terme de Flix com a zona d’alt risc d’incendi durant els mesos de juny i setembre, 

específicament des del 15 de juny al 15 de setembre.  Respecte a la zona d’implantació del parc 

solar, no està inclosa dins dels límits de protecció prioritària per a la planificació de la prevenció 

d’incendis forestals (Font: Generalitat de Catalunya: Departament d’agricultura, ramaderia, 

pesca i alimentació (GENCAT); http://agricultura.gencat.cat). 

Per una altra banda, tenint en compte les característiques del projecte, poden ser utilitzats alguns 

dels conceptes compresos en el Decret 130/1998 (Font: Generalitat de Catalunya: Portal Jurídic 

(GENCAT); https://portaljuridic.gencat.cat) per tal de poder complimentar la elaboració de 

l’estudi d’impacte ambiental respecte al risc d’incendis forestals, que, en aquet cas, seria el de 

realitzar una classificació de les zones arbrades segons els de Combustibilitat i d’inflamabilitat.  

Combustibilitat i Inflamabilitat 

En la il·lustració següent (Il·lustració 8) es mostra la classificació de les zones arbrades en 

funció dels models de combustibilitat (propagació del foc dins d'una estructura de vegetació) i 

dels models d'inflamabilitat (risc d'ignició de les diferents espècies vegetals). En total, hi han 10 

models definits, i 5 models propers a la nostra zona d’estudi, constatant que quant més alt és el 

número del model, major és el risc d’incendi (combustió i/o ignició) (Font: Generalitat de 

Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat (GENCAT); http://mediambient.gencat.cat). 

 

 

Il·lustració 8: Classificació de les zones arbrades en funció dels models de combustibilitat i dels models  

d’inflamabilitat; Escala 1.50000. Font: Generalitat de Catalunya: Departament de territori i sostenibilitat 

(GENCAT); http://mediambient.gencat.cat; modificació pròpia (Miramoon). 

N 
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3.3.5. Medi Socioeconòmic 

3.3.5.1. Distribució de la població 
 

La Ribera d'Ebre (amb 893 Km
2
) és una comarca que té com a eix central el propi riu Ebre, el 

qual limita tots els seus municipis a excepció de la Torre de l’Espanyol i la Palma d'Ebre. Al 

nord, la comarca limita amb el Segrià i les Garriges, i a l'est, la comarca limita amb el Priorat i 

el Baix Camp, i cap al sud i a l'oest, diverses serralades separen la Franja de Ponent i el Baix 

Ebre de la Terra Alta. (Font: Institut d’Estadística de Catalunya (ICE); 

https://www.idescat.cat/). 

Flix (de 116,29 Km
2
) es situa a tots dos costats del riu Ebre, en la part de tramuntana de la 

comarca limitant amb el Segrià i les Garrigues, on el terme comprèn la plana oligocènica de la 

Depressió Central. Dins del terme, a més, hi han les caseries de Vingalis i de la Ventonella, el el 

santuari del Remei i el despoblat Mas de Flix (Taula 20) (Font: Institut d’Estadística de 

Catalunya (ICE); https://www.idescat.cat/). 

 

 

Taula 20: Població, superfície i densitat de població de Flix i  Ribera  d’Ebre, (2018). (Font: Institut d’Estadística de 

Catalunya (ICE); https://www.idescat.cat/); modificació pròpia. 

 

3.3.5.2. Infraestructures de mobilitat i comunicació 

Respecte a les vies de comunicació més importants de Flix, anomenem l’estació de ferrocarril 

de Barcelona a Madrid, la carretera nacional de Reus a Gandesa, la carretera comarcal de  

Granadella a les Garrigues, la carretera local de Riba-roja a la Pobla de Massaluca i el pont 

resclosa del pantà (amb barca) que travessa el riu Ebre. 

També, a part d'aquestes grans vies de comunicacions, cal citar tota la xarxa de vies pecuàries i 

pistes forestals que, partint de les carreteres esmentades, s'endinsa en el conjunt rural del 

municipi.  

 

3.3.5.3. Economia 

Com a conseqüència de l’introducció d’activitats industrials, Flix ha patit una transformació en 

la seva economia, mostrant un dels percentatges més baixos de població dedicat al sector 

primari, de la comarca de Ribera d’Ebre.  

En l’actualitat, l'economia del terme es fonamenta en la indústria, a la qual es dedica més d'un 

60% de la població activa. Un altre sector força actiu a la població és el terciari, fet que provoca 

la davallada dels sectors primari i secundari.  
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Sector primari 

Pel que fa al sector primari, en 2001 el terme de Flix dedicava unes 3323 Ha a l'agricultura, on 

el terreny forestal ocupa unes 1630 Ha (Taula 21) (Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

(ICE); https://www.idescat.cat/; recuperat de Flix Solar, S.L; “Document EIA de planta solar 

fotovoltaica situada a la finca la Devesa de Flix” (Gener de 2006)): 

 

 

Taula 21: Superfície de terres llaurades, pastures i terreny forestal a Flix, Ribera d’Ebre i Catalunya (2001). Font: 

Institut d’Estadística de Catalunya (ICE); https://www.idescat.cat/; recuperat de Flix Solar, S.L; “Document EIA de 

planta solar fotovoltaica situada a la finca la Devesa de Flix” (Gener de 2006). 

 

Sector secundari  

Respecte al sector secundari, en 2002 Flix tenia un total de 22 establiments dedicats al sector 

secundari, destacant els subsectors de la transformació de metalls i l'elaboració de mobles 

(Taula 22) (Font: Institut d’Estadística de Catalunya (ICE); https://www.idescat.cat/; recuperat 

de Flix Solar, S.L; “Document EIA de planta solar fotovoltaica situada a la finca la Devesa de 

Flix” (Gener de 2006)): 

 

 

Taula 22: Empreses i/o establiments dedicats al sector secundari, en percentatge, per tipus d’activitat en Flix, Ribera 

d’Ebre i Catalunya (2002). Font: Institut d’Estadística de Catalunya (ICE); https://www.idescat.cat/; recuperat de 

Flix Solar, S.L; “Document EIA de planta solar fotovoltaica situada a la finca la Devesa de Flix” (Gener de 2006). 

 

Sector terciari 

Pel que fa al sector terciari, és un sector en ple creixement al municipi, on en 2002 hi havien 97 

establiments (Taula 23) (Font: Institut d’Estadística de Catalunya (ICE); 

https://www.idescat.cat/; recuperat de Flix Solar, S.L; “Document EIA de planta solar 

fotovoltaica situada a la finca la Devesa de Flix” (Gener de 2006)). 
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Taula 23: Empreses dedicades al sector terciari, en percentatge, per tipus d’activitat en Flix, Ribera d’Ebre i 

Catalunya. Font: Institut d’Estadística de Catalunya (ICE); https://www.idescat.cat/; recuperat de Flix Solar, S.L; 

“Document EIA de planta solar fotovoltaica situada a la finca la Devesa de Flix” (Gener de 2006). 

 

3.4. Identificació, caracterització i valoració, i avaluació d'impactes 

3.4.1. Identificació d’impactes 
 

Un cop analitzades les alternatives del projecte des de la perspectiva ambiental, s’identificaran 

els principals impactes del projecte per tal d’avaluar-los. La metodologia aplicada per tal de 

detectar els principals impactes consisteix en la utilització d’una matriu d’interacció causa-

efecte, creuant les accions associades al projecte tant en fase de construcció com en fase 

d'explotació (files) amb els factors del medi (columnes). 

A continuació, en la taula següent (Taula 24) es presenta la matriu d’interacció causa-efecte del 

projecte, identificant els impactes més significatius i els impactes associats a aquest (indirectes, 

acumulatius o d'altres interaccions):  
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Taula 24: Matriu interacció causa-efecte del projecte. Font: Flix Solar, S.L; “Document EIA de planta solar fotovoltaica situada a la finca la Devesa de Flix” (Gener de 2006); 

Referència: EIA0519; modificació pròpia.



 

 

3.4.2. Caracterització i valorització d’impactes 
 

Terminologia i caracterització d’impactes 

Com ja hem esmentat en el anteriorment (Capítol 2.8.3.2), per tal de realitzar un anàlisi 

qualitatiu, cal tenir en compte la Llei 21/2013 del 9 de desembre (Font: Agencia Estatal de Boletín 

Oficial del Estado (BOE); https://www.boe.es/), que, segons la legislació, els impactes ambientals es 

poden tipificar segons els següents atributs o característiques: signe, intensitat, extensió, 

moment de l’impacte, capacitat de recuperació, persistència, efecte, interrelació d'impactes i 

periodicitat. 

Per tal de poder caracteritzar els impactes d’una forma més simple i concisa, a continuació es 

mostrarà una sèrie de terminologies basades en el capítol anterior (Capítol 2.8.3.2), Descripció 

qualitativa (Taula 25):  

 

Taula 25: Terminologia d’atributs o característiques de impactes ambientals. Font: Flix Solar, S.L; “Document EIA 

de planta solar fotovoltaica situada a la finca la Devesa de Flix” (Gener de 2006); Referència: EIA0519; 

modificació pròpia. 

 

Per últim, cal esmentar que les terminologies exposades anteriorment (Taula 25) són excloents 

dintre d’un mateix subgrup però no entre grups diferents. 
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Terminologia de valorització d’impactes 

Per tal de poder valoritzar els impactes, seguidament es mostrarà una sèrie de terminologies 

basades en el capítol (Capítol 2.8.2), Enjudiciament o judici de valor:  

Aquesta classificació es realitza utilitzant les categories que estableix la normativa d’avaluació 

d’impacte ambiental, que segons la Llei 21/2013 del 9 de desembre (Font: Agencia Estatal de 

Boletín Oficial del Estado (BOE); https://www.boe.es/), els impactes notables poden classificar-se i 

definir-se com:  

• Impacte ambiental compatible: aquell que té una recuperació immediata de les 

condicions originals després d’acabar l’actuació. Representa un impacte de poca 

importància i no precisa de pràctiques protectores o correctores. 

• Impacte ambiental moderat: aquell que en la recuperació de condicions ambientals 

originals no precisa de mesures correctores intensives i requereix d’un cert temps per a 

la recuperació del medi inicial.  

• Impacte ambiental sever: aquell que en la recuperació de les condicions ambientals 

originals necessita l’adequació de pràctiques protectores o correctores, requerint d’un 

període de temps de recuperació considerable. 

• Impacte ambiental crític: aquell que la magnitud de l'impacte és superior al límit 

acceptable i suposa una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions inicials del 

medi, sense recuperació possible, fins i tot amb l’adopció de pràctiques o mesures 

correctores. 

 

3.4.3. Avaluació d’impactes  
 

A continuació, es durà terme la caracterització, valorització, minimització i avaluació dels 

impactes a partir de les dades obtingudes en els apartats anteriors, en les fases de construcció i 

funcionament del projecte (Fitxes 1 – 27): 
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Fase de construcció 

 

Fitxa 1: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 1. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 2: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 2. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 3: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 3. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 4: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 4. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

 

 

 

C7, C10, F1. 
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Fitxa 5: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 5. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 6: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 6. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 7: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 7. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 8: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 8. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 9: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 9. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 10: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 10. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 11: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 11. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 12: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 12. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 13: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 13. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 14: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 14. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 15: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 15. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 16: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 16. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

 

 

C1, C2, F4. 
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Fitxa 17: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 17. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fitxa 18: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 18. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 
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Fase de funcionament 

 

Fitxa 19: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 19. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3.  
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Fitxa 20: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 20. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5. 
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Fitxa 21: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 21. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3. 
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Fitxa 22: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 22. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

F3. 
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Fitxa 23: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 23. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

 

 

F3. 
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Fitxa 24: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 24. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

F3. 
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Fitxa 25: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 25. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4. 
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Fitxa 26: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 26. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5. 
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Fitxa 27: Caracterització, valorització, minimització i avaluació de l’impacte núm. 27. Font: Flix Solar, S.L; 

“Document AIA de la planta solar fotovoltaica situada a la finca “la Devesa”, Flix (Gener de 2006); Referència: 

EIA0519; modificació pròpia. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

F6. 
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