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ENERGIES RENOVABLES, TERRITORI I PAISATGE: REPTES I ALTERNATIVES



EL SNU



Aquesta llei vetlla per la protecció del paisatge i 
defineix els instruments dels quals el Govern es dota 
per a reconèixer-ne jurídicament els valors i per  a 
promoure actuacions per conservar-lo i millorar-lo. 
Així, aquesta llei té per objectiu fer compatible el 
desenvolupament econòmic i urbanístic amb la 
qualitat de l’entorn, atenent els valors patrimonials, 
culturals i econòmics.

PREÀMBUL

LLEI 8/2005, DE 8 DE JUNY, DE PROTECCIÓ, 
GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE



Article 1. Objecte.

Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la 
protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, a fi 
de preservar els seus valors naturals, patrimonials, 
culturals, socials i econòmics en un marc de 
desenvolupament sostenible.

CAPÍTOL I. 
DISPOSICIONS 
GENERALS

LLEI 8/2005, DE 8 DE JUNY, DE PROTECCIÓ, 
GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE



Article 2. Principis.

Els principis que han d’inspirar l’actuació dels 
poders públics en matèria de paisatge són:

 Evolució harmònica, funcional, racional i sostenible
 Dret a un entorn culturalment significatiu
 Reconeixement de les múltiples dimensions del 

paisatge i la seva contribució al benestar
 Consideració de les conseqüències de les 

actuacions sobre el paisatge
 Cooperació entre administracions
 Col.laboració entre iniciativa pública i privada.

CAPÍTOL I. 
DISPOSICIONS 
GENERALS

DECRET 343/2006, DE 19 DE SETEMBRE, PEL QUAL 
ES DESENVOLUPA LA LLEI 8/2005, DE 8 DE JUNY, 
DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE



Aquest decret té per objecte el desenvolupament 
dels instruments que crea la llei […]. També regula 
els estudis d’impacte paisatgístic […].

Aquest estudi té per objecte avaluar les 
conseqüències que té sobre el paisatge la 
realització d’obres, actuacions i activitats.

Sobre la base d’aquest estudi s’ha d’emetre 
l’informe d’impacte i integració paisatgística, amb 
caràcter preceptiu en els supòsits que així
s’estableixi.

INTRODUCCIÓ

DECRET 343/2006, DE 19 DE SETEMBRE, PEL QUAL 
ES DESENVOLUPA LA LLEI 8/2005, DE 8 DE JUNY, 
DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE



CONCEPTE D’INTEGRACIÓ

INTEGRAR = 
formar un tot,
les diferents parts

CONCEPTES ASSOCIATS ≈
harmonia
ordre
respecte
coherència

ESTRATÈGIES DIVERSES…
≠ receptes universals
≠ fórmules úniques
≠ solucions apriorístiques



ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ
1. NATURALITZACIÓ

Recuperar la imatge de naturalitat 
dels llocs. 

Mitjançant la potenciació de la 
presència dels elements naturals 
(sòl, aigua, vegetació, etc).

Mitjançant el restabliment de 
l’equilibri ecològic.



ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ

2. CONTEXTUALITZACIÓ

Establir una continuïtat entre els 
elements preexistents i els nous.

Mitjançant la referència a 
determinades pautes 
(tipològiques, volumètriques, 
escalars, etc.).



ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ

3. OCULTACIÓ

Amagar totalment o parcialment 
la visió de certs elements que es 
considera poc desitjable des de 
certs punts de vista.

Mitjançant la interposició
d’elements propis del paisatge 
(vegetació, moviments de terres, 
elements construïts, etc.).



ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ

4. MIMETITZACIÓ

Confondre els elements propis del 
projecte amb els elements 
preexistents.

Mitjançant la repetició de patrons 
existents en el lloc (cromàtics, 
materials, formals, etc.).



ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ

5. SINGULARITZACIÓ

Establiment de noves relacions 
amb els elements del paisatge a 
partir del protagonisme atorgat a 
la presència d’un nou element.

Mitjançant la utilització del 
contrast en els projectes com a 
recurs expressiu i relacional.





ESTRUCTURA D’UN EIIP

Caràcter operatiu
Aplicats
Concisos
Complets
Flexibles



ESTRUCTURA D’UN EIIP

1. DADES BÀSIQUES

Relació de dades principals del projecte:  
títol, objecte, promotor, localització, 
coordenades

ORTOFOTOMAPA
MAPA TOPOGRÀFIC 
Sempre amb indicació de l’emplaçament 
i la llegenda.





ESTRUCTURA D’UN EIIP

2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS 
DE PAISATGE

Relació de figures de planejament
territorial, urbanístic i sectorial vigents o 
d’interès en l’àmbit del projecte.

PLÀNOLS DEL PLANEJAMENT 
Sempre amb indicació de 
l’emplaçament i la llegenda. 
MAPES DELS CATÀLEGS DEL PAISATGE 
Mapes de cartes de paisatge si n’hi ha 



2. Planejament vigent i instruments de paisatge



ESTRUCTURA D’UN EIIP

3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL

Localització dions la unitat de paisatge 
identificada pel Catàleg de paisatge 
corresponent.
Descripció sintètica del paisatge, 
indicant de forma sumària els 
components, els valors i les tendències
més destacats.

Plànols de tipus de paisatge
Plànols d’usos del sòl 
Fotos panoràmiques
Ortofotos amb elements principals 
senyalats.



ESTRUCTURA D’UN EIIP

3. Paisatge a escala territorial



ESTRUCTURA D’UN EIIP

3. Paisatge a escala territorial



ESTRUCTURA D’UN EIIP

3. Paisatge a escala territorial



ESTRUCTURA D’UN EIIP

3. Paisatge a escala territorial



ESTRUCTURA D’UN EIIP

4.1 DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE 
L’EMPLAÇAMENT

PLANTA TOPOGRÀFICA
ORTOFOTOMAPA
SECCIONS
CONCA VISUAL - FOTOGRAFIES
CADASTRE Bloc-diagrama estat actual
Fotografies històriques



ESTRUCTURA D’UN EIIP

4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament





ESTRUCTURA D’UN EIIP

4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament



ESTRUCTURA D’UN EIIP

4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament





ESTRUCTURA D’UN EIIP

4.2 PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE

 Finalitat i justificació del projecte.

 Components o peces del projecte que 
caldrà ubicar al lloc (construccions, 
instal·lacions, superfícies...). 

 Requisits tècnics i processos que 
determinen l’ordenació del lloc.: 
superfícies mínimes, pendents dels 
camins, odre dels espais...

Plànols tècnics dels components
Fotografies dels components 
Fotografies de referència 
Esquemes de procés 





ESTRUCTURA D’UN EIIP

4.2 Programa i requisits del projecte



ESTRUCTURA D’UN EIIP 4.3 VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE

 Encaix dels components o peces del 
projecte en el lloc. 

 Visió global i completa de l’ordenació
final en relació a les característiques 
paisatgístiques específiques del lloc. 

 Alternatives d’ordenació avaluades, 
pros i contres i justificació de l’elecció
final. 

 Descripció i valoració global dels 
canvis induïts pel projecte.

PLÀNOLS AMB PROPOSTA (plantes, seccions, 
alçats)

Bloc-diagrama actual i amb proposta 
Fotomuntatges
Planta estat actual 
Conca visual (si varia respecte la del lloc)



ESTRUCTURA D’UN EIIP

4.3 Visió integral del projecte









ESTRUCTURA D’UN EIIP

4.3 Visió integral del projecte



ESTRUCTURA D’UN EIIP

4.4 ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES 
TRANSFORMACIONS

 Descripció detallada i valoració de 
canvis específics i impactes rellevants: 
topografia, hidrografia, vegetació, 
construccions, visibilitat...

 Anàlisi desglossat de les transformacions 

FOTOMUNTATGES 
PLÀNOLS TEMÀTICS
Han de mostrar l’abans i el després

Seccions de detall. 



4.4 anàlisi sistemàtica de les transformacions



4.4 anàlisi sistemàtica de les transformacions





ESTRUCTURA D’UN EIIP

5. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES 
D’INTEGRACIÓ

Estratègies: Actitud o enfocament general 
amb la qual el projecte aborda la inserció
en el lloc: ocultació, naturalització, 
monumentalització. 

Criteris: Decisions clau del projecte, que 
condicionen de manera rellevant el 
resultat final de l’actuació (ex: revegetar 
superfícies denudades). 

Mesures: Accions concretes adoptades en 
el projecte per obtenir el resultat desitjat 
(ex: limitar el pendent dels talussos a 2V:3H 
i revegetar-los).

Documentació gràfica eventual 



ESTRUCTURA D’UN EIIP

6. CONCLUSIONS

 Resum sintètic del contingut principal de 
l’EIIP.

 Balanç global de la integració assolida.



DOTZE IDEES CLAU
1. CARÀCTER SINTÈTIC



DOTZE IDEES CLAU

2. PROCÉS RIGORÓS



DOTZE IDEES CLAU

3. MÈTODE SUFICIENTMENT FLEXIBLE



DOTZE IDEES CLAU

4. EXPOSICIÓ CLARA, CONCRETA I NO TEÒRICA



DOTZE IDEES CLAU

5. CONTRAPOSICIÓ SISTEMÀTICA 
ESTAT INICIAL / ESTAT FINAL



DOTZE IDEES CLAU

6. AMPLI RECULL FOTOGRÀFIC



DOTZE IDEES CLAU

7. RECURSOS EXPRESSIUS GRÀFICS



DOTZE IDEES CLAU

8. ÀMBIT ESPACIAL ADEQUAT 

ÀREA D’INTERVENCIÓ
+ 

ÀREA D’INFLUÈNCIA



DOTZE IDEES CLAU

9. PROPOSTES ALTERNATIVES 
JUSTIFICADES I JUSTIFICABLES



DOTZE IDEES CLAU

10. ADAPTACIÓ DEL PROGRAMA AL LLOC



DOTZE IDEES CLAU

11. PREVISIÓ DE TOTS ELS IMPACTES PAISATGÍSTICS 



DOTZE IDEES CLAU

12. CONCRECIÓ DE CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ ADOPTATS



MOLTES GRÀCIES PER 
LA VOSTRA ATENCIÓ

mireia.boya@gmail.com


