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1 Línia de recerca

Medi Ambient i Paisatge.

2 Sublínia de recerca

Característiques del Principals Paisatges de Catalunya.

3 Escala de Treball

Espanya, Catalunya i Tarragona.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

Bones pràctiques del paisatge aplicades als polígons urbans.
El Paisatge Litoral del GR-92 al pas pel Camp de Tarragona.
Paisatge turístic: percepció del turista del municipi que vista.
La integració paisatgística de les instal·lacions del Port Aventura.

5 Competències Generals del Batxillerat

• Competència en gestió i tractament de la informació.
• Competència en recerca.
• Competència social i cívica.
• Competència comunicativa.
• Competència en el coneixement i interacció amb el món.

6 Competències Específiques de la Geografia

• Competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• Competència en l'anàlisi i la interpretació de fonts geogràfiques.
• Competència social i cívica.
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7 Introducció 

El paisatge és una nova disciplina que estudia el  paisatge, la seva construcció,  la dinàmica del 
paisatge  i  investiga  sobre  la  conservació  o  la  intervenció  del  paisatge.  Dins  de  la  disciplina, 
l'impacte visual té metodologies més estrictes d'anàlisi amb sistemes d'informació geogràfica, però 
l'anàlisi del paisatge posa més èmfasi en el valor cultural, social i econòmic (turístic) de l'espai fent  
estudis participatius de construcció del paisatge.

El  paisatge  inicialment  és  estudiat  per  la  Biologia,  l'Ecologia,  la  Geografia,  l'Agricultura, 
l'Enginyeria Forestal però també intervenen disciplines com l'Urbanisme i l'Arquitectura. El focus 
d'estudi es centra en el paisatge com a resultat de l'evolució biogeogràfica d'una regió.

L'estudi  del  paisatge  a  evolucionat  incorporant  noves  metodologies  d'anàlisi  i  construcció 
col·lectiva del paisatge.  Més enllà de que Mossèn Jacint Verdaguer i altres il·lustres fessin del 
paisatge una icona d'identitat cultural i nacional, el paisatge esdevé valor del territori, consciència 
col·lectiva i recurs econòmic.

El  paisatge  té  propietats  que  els  modernistes  com Domènec i  Muntaner  treballaren.  A més  de 
construir  edificis  singulars  com el  Pere  Mata  de  Reus,  el  paisatge  que  envoltava  els  edificis 
s'incorporà com a element estètic.. Així el Pere Mata encara conserva part de la fisonomia original: 
els camps en flor blanca dels ametllers i la visió panoràmica de la plana. La construcció del paisatge 
és una disciplina que genera paisatge.

Els arquitectes són els que més es mullen a l'hora de fer nous paisatges: per exemple l'hotel Vela de 
Barcelona és icona i és paisatge. Les noves disciplines urbanes estan treballant el paisatge dels 
espais urbans per fomentar l'habitabilitat de les ciutats.

També l'arquitectura i altres disciplines alteren el paisatge: els polígons, les autovies, les línies d'alta 
tensió,  cartells publicitaris, urbanitzacions disperses, ciutats compactades que poden o no donar 
valor al territori. Així interaccions com la de les instal·lacions del Port Aventura, urbanitzacions de 
pedra seca al Perelló sumen valor, o com a mínim no en degraden l'espai ni la dignitat dels habitants 
i visitants del territori.

Paisatges identitaris de les comarques com la Mare de Déu de la Roca a Mont-Roig, que engalanen 
tota el pla del Camp de Tarragona, o la silueta de la Mola, les antenes de la Musara, el Cap Salou 
són espais representatius de col·lectivitat que sumen, donen valor, al tarannà de les persones i el 
territori.

També d'altres paisatge menors que la Xarxa de Custòdia del Territori posa en valor i protecció com 
la Riera del riu Gaià .

També actuacions de l'Administració generen nous paisatges: el Serrallo, la riba del Francolí o la 
platja de la Pineda són espais veïns que comparteixen usos i imaginaris diferents.

El paisatge és més que imatge. El paisatge és emoció. La millora, conservació i desenvolupament 
del paisatge és una nova disciplina en l'ordenació del territori.
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8 Objectius de la Línia de Recerca
Per a l'àmbit d'estudi:

• Identificació dels paisatges biogeogràfics
• Descriure paisatges biogeogràfics.
• Carta dels paisatges
• Identificació de paisatges urbans
• Descriure paisatges urbans.
• Identificar i descriure paisatges periurbans.
• Identificar i descriure paisatges rurals.
• Tècniques d'anàlisi d'impacte visual

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Identificació dels paisatges biogeogràfics de la península lligats a les regions mediterrània, 
eurosiberiana. També espot estudiar la regió Macaronèsica fora de la península.

• Descriure i analitzar els paisatges biogeogràfics en funció dels condicionants físics, biòtics i 
antròpics:
◦ Anàlisi  de la  topografia:  relleu,  altitud i  orientacions  com a factors  delimitant  de la 

vegetació
◦ Anàlisi geomorfològic: litologies, modelats i estructures com a factors delimitants de la 

vegetació
◦ Relacionar d'incidència del clima en la formació vegetal i en el paisatge.
◦ Relacionar la disponibilitat  d'aigua: clima, hidrologia,  efecte foehn, vents dominants, 

salinització 
◦ Relacionar  la  incidència  del  sòl  en  el  paisatge.  Tipologia  de  sòl  com a  factor  del 

paisatge.
◦ Identificar i explicar els factors d'antropització del paisatge natural.
◦ Identificar i explicar paisatges agraris, o relacionats amb altres activitats econòmiques,

• Identificació de paisatges urbans
• Descriure paisatges urbans.
• Identificar i descriure paisatges periurbans.
• Identificar i descriure paisatges rurals.
• Tècniques d'anàlisi d'impacte visual



Fitxa 2.2.:  Característiques del Principals Paisatges de Catalunya.                                                          4  

10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca

10.1 Informació General:

Observatori del Paisatge
http://www.catpaisatge.net/cat/activitat.php

L'Observatori del Paisatge és un organisme de la Generalitat de Catalunya que realitza“estudi i 
seguiment de l’evolució dels paisatges a Catalunya i dels actors que en condicionen el dinamisme”. 

Xarxa de custòdia del Territori
http://www.custodiaterritori.org/
http://www.custodia-territorio.es/

La Xarxa de Custòdia del Territori és una organització que facilita un conjunt d’instruments que 
utilitzen  organitzacions  socials  i  ciutadanes  per  conservar  la  natura,  el  paisatge  i  el  patrimoni 
cultural de llocs concrets i que requereix la col·laboració dels propietaris d’aquests indrets.
Es faciliten les direccions de la xarxa catalana i l'estatal.

Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. Ajuntament de Barcelona.
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba

Web de difusió de la normativa del paisatge urbà de l' Ajuntament de Barcelona. Hi ha un decàleg 
de bones pràctiques.

El portal de los paisatges del Mediterraneo. PAYS.DOC -Buenas Prácticas para el Paisaje.
http://www.paysmed.net/pays-doc/

Web del projecto internacional Papisme del programa INTERREG III de la CE. Es descriuen bones 
pràctiques en el tractament del paisatge i es donen exemples dels casos realitzats al programa

GEOVEG: Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
Proporciona mapes d'habitats i de vegetació.

SIVIM: Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica.
http://www.sivim.info/sivi/CreaPaginaPrincipalServlet?f%25screenWidth%3d1291%25idioma%3dcas%25cusu
%3d1361456998238BDM

Web dedicada a la divilgació de la vegetació ibèrica i la macaronèsica.

Servei Meteorològic de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.0733ee5bfae8638c5c121577b0c0e1a0/?
vgnextoid=d5eb5cef6aee2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d5eb5cef6aee2210VgnVCM1000000
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Informació completa del clima i la meteorologia catalana.

Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
http://www.gencat.cat/temes/cat/mediambient.htm

Es poden consultar els temes:

http://www.catpaisatge.net/cat/activitat.php
http://www.gencat.cat/temes/cat/mediambient.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.0733ee5bfae8638c5c121577b0c0e1a0/?vgnextoid=d5eb5cef6aee2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d5eb5cef6aee2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.0733ee5bfae8638c5c121577b0c0e1a0/?vgnextoid=d5eb5cef6aee2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d5eb5cef6aee2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.0733ee5bfae8638c5c121577b0c0e1a0/?vgnextoid=d5eb5cef6aee2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d5eb5cef6aee2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.sivim.info/sivi/CreaPaginaPrincipalServlet?f%25screenWidth=1291%25idioma=cas%25cusu=1361456998238BDM
http://www.sivim.info/sivi/CreaPaginaPrincipalServlet?f%25screenWidth=1291%25idioma=cas%25cusu=1361456998238BDM
http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
http://www.paysmed.net/pays-doc/
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba
http://www.custodia-territorio.es/
http://www.custodiaterritori.org/
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• Medi natural, biodiversitat i paisatge  

• Caça  

• Fauna, flora i animals de companyia  

• Cartografia ambiental  

• Gestió forestal  

• Observatori del paisatge  

• Parcs de Catalunya  

• Pesca continental  

• Prevenció d'incendis forestals  

• Sistema d'informació sobre el patrimoni natur  al  

10.2 Bases de Dades

Atles General de Catalunya
http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-nacional/geografia-fisica-menu/

Web que permet fer recerca interactiva o consultar informació elaborada de:
• relleu i geologia
• clima
• hidrologia
• vegetació
• geografia humana en general
• dominis paisatgístics

Atles Electrònic de Catalunya
http://hipermapa.ptop.gencat.cat/hipermapa/client/151208/base_high_cat.html

Cartografia temàtica de Catalunya.

Banc de dades de biodiversitat de Catalunya
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/

Atles climàtic de Catalunya
http://www.meteo.cat/servmet/atles/ACC/index.html

i climograma comentat en:
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.dab8a3403688f69c5c121577b0c0e1a0/?
vgnextchannel=f326a44f36813210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextoid=f326a44f368132
10VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD

10.3 Blogs

Ecologistes en acció.
http://www.ecologistesenaccio.cat/webs/webs.htm#organismes

Proporciona actualitat en els assumptes ecològics de Catalunya. A més, manté una llista dels 
organismes de referència en la publicació de continguts ecològics.

10.4 Bibliografia

http://www.ecologistesenaccio.cat/webs/webs.htm#organismes
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.dab8a3403688f69c5c121577b0c0e1a0/?vgnextchannel=f326a44f36813210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextoid=f326a44f36813210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.dab8a3403688f69c5c121577b0c0e1a0/?vgnextchannel=f326a44f36813210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextoid=f326a44f36813210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.dab8a3403688f69c5c121577b0c0e1a0/?vgnextchannel=f326a44f36813210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextoid=f326a44f36813210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www.meteo.cat/servmet/atles/ACC/index.html
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/
http://hipermapa.ptop.gencat.cat/hipermapa/client/151208/base_high_cat.html
http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-nacional/geografia-fisica-menu/
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=8c471ab9a73d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8c471ab9a73d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d9cab186c1821310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d9cab186c1821310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d7cad4b231103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d7cad4b231103310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www.gencat.cat/parcs
http://www.catpaisatge.net/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=b0e943535a203310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b0e943535a203310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=82c5abaf622f7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=82c5abaf622f7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=610ff5ebe3618210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=610ff5ebe3618210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=81f66f2f199d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=81f66f2f199d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
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PAISATGECAT, Estudi d'impacte i integració paisatgística, guia metodològica. Direcció 
General d'Arquitectura i Paisatge. Generalitat de Catalunya.
http://www.bbgeolegs.com/est_paisatge_impacte_ambiental/ESTUDIIMPACTE.pdf

Guia referent amb els indicadors de qualitat ambiental i metodologia per l'avaluació de l'impacte 
visual.

DTOP,  (2010).Guia  d'estudis  d'impacte  i  integració  paisatgística.  Generalitat  de  Catalunya. 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 
ISBN978-84-393-8402-1 
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?
vgnextoid=3d44a364a3a48210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES

En l'apartat  Estructura  i  contingut  dels  estudis  d'impacte  integració  paisatgística  es  troba  ben 
explicada a metodologia d'aquest estudis. L'enllaç també aporta direccions d'exemples aplicats.

ZOIDO NARANJO, F.  (2002).  “El paisatge y su utilidad para la Ordenación del Territorio”. 
Paisaje y Ordenación del Territorio. Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de 
Andalucía. Fundación Duques de Soria. Sevilla

SALA, Maria ,BATALLA VILLANUEVA,(1996) Ramon J. Teoría y Métodos En Geografía 
Física. Madrid: Síntesis, ISBN 8477383847. 

VIGO, Josep. (2005) Manual dels Hàbitats de Catalunya. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya   
Generalitat.  http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?  
vgnextoid=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6a88d4d849f36310Vg  nVCM100000  
8d0c1e0aRCRD
Extens estudi dels hàbitats i les espècies a Catalunya segons la directiva CORINE:

Díaz Pineda, F. & Acosta Gallo, B. (2012) Bosque y matorral esclerófilo mediterráneo. Ambienta 
98: 52-65

11 Instruments

Vissir

http://www.icc.cat/vissir3/

Visor Cartogràfic del Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC.

Visor de Geotreballs de l'Institut Geològic de Catalunya
http://siurana.igc.cat/visorIGC/geotreballs.jsp

12 Metodologia
Per a l'àmbit d'estudi escollit: 

Identificació dels paisatges biogeogràfics de la península lligats a les regions mediterrània, 

http://siurana.igc.cat/visorIGC/geotreballs.jsp
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6a88d4d849f36310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=3d44a364a3a48210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=3d44a364a3a48210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://www.bbgeolegs.com/est_paisatge_impacte_ambiental/ESTUDIIMPACTE.pdf
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eurosiberiana. També espot estudiar la regió macaronèsica fora de la península.

• Primer es delimita l'àrea d'estudi. Es important definir correctament quin espai s'inclourà en 
l'estudi i  definir  els  límits.  Es pot descarregar una mapa del ICC que comprengui l'àrea 
d'estudi. Es marquen les fronteres.

• Es  delimita  quina  regió  biogeogràfica  (es  consulten  els  mapes  de  distribució)  s'està 
treballant i si el paisatge correspon a la tipologia esperada.

• Dins d'aquest àmbit s'observa en camp o a la cartografia espais de vegetació que tinguin 
uniformitat: hi hagi un domini d'una espècie, o d'un conjunt d'espècies uniformement.

• Es consulta a la bibliografia si hi ha presencia d'una vegetació clímax o és un vegetació 
secundària. 

• Es fa una descripció dels elements que configuren el paisatge.

Descriure  i  analitzar  els  paisatges  biogeogràfics  en  funció  dels  aspectes  físics,  biòtics  i 
antròpics:

• Anàlisi de la topografia: relleu, altitud i orientacions com a factors delimitant de la 
vegetació. Es tracta d'analitzar en camp o en cartografia els elements topogràfic que afecten 
a  la  distribució  d'espècies  dominants.  S'analitza  la  influència  del  pendent,  l'altitud, 
l'orientació en la distribució d'espècies o de conjunts florístics.

• Anàlisi geomorfològic: litologies, modelats i estructures com a factors delimitants de la 
vegetació. Es pot consultar el mapa geològic del ICC per observar la distribució litològica. 
S'ha de correlacionar aquesta distribució amb algun símptoma de distribució de la vegetació, 
com d'infraestructures i assentaments humans.

• Relacionar la incidència del clima en la formació vegetal i en el paisatge.
Es consulta un climograma de la regió d'estudi. Amb les variables de T, precipitació anual, 
període de màximes pluges i l'estació seca es tracta de relacionar amb el tipus de vegetació: 
si és esclerofil·la o perenne. També es comenta quin tipus d'estratègia en l'aprofitament dels 
recursos fa la vegetació present.

• Relacionar la disponibilitat d'aigua: clima, hidrologia, efecte foehn, vents dominants, 
salinització,...,  La presència general d'aigua o la presència de punts singulars fan variar la 
presència d'espècies. En ocasions el conjunt depenent d'una font, un rierol pot genera petits 
paisatges d'àrea reduïda que són singulars si a més desenvolupen biodiversitat.

• Relacionar la  incidència  del  sòl  en  el  paisatge.  Tipologia  de  sòl  com  a  factor  del 
paisatge. Si es disposa de cartografia de sòls, com en el cas de la litologia, es pot relacionar 
amb la formació climàcica predominant perque ocupen la mateixa àrea.  El sòl és també 
depenent del tipus de vegetació que l'ocupi.

• Identificar i explicar els factors d'antracitització del paisatge natural. Hi han paisatges 
naturals que ho són per la no intervenció de l'home. Altres ho són per als aprofitaments que 
es fan del bosc com el cas de les carrascles, sureres, pinars pinyoners, boscos de castanyers  
o d'altres. Es tracta d'identificar aquesta modulació del paisatge forestal per part de l'home.

• Identificar  i  explicar  paisatges  agraris,  o  relacionats  amb  altres  activitats 
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econòmiques,...,
En relació amb l'apartat anterior, s'identifiquen aquells paisatges resultats de la intervenció 
humana: caps d'oliveres, d'ametllers o d'altres que han generat un paisatge singular. També 
s'han  d'identificar  els  assentaments  que  estructuren  el  territori:  masies,  urbanitzacions, 
barraques  o  d'altres  edificacions  residencials  que  generin  identitat  paisatgística  a  l'espai 
estudiat.

Carta dels paisatges.

• Són uns instruments de concertació creats per la Llei de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge  de  Catalunya.  Les  cartes  del  paisatge  disposen d'una  metodologia  d'elaboració 
complexa. Però es pot aplicar part d'aquesta metodologia. Es tracta de fer un exercici per a 
Zones d’Especial Dinamització del Paisatge (ZEDP ) i avaluar un espai amb els 10 criteris 
de  qualitat  paisatgística  de  Catalunya   (hptt://paisatgísticament/cat/portaobjectius).  Per  a 
l'avaluació es pot fer una consulta popular per enquesta dels criteris de qualitat paisatgística.

• S'avalua la conservació de l'espai en el sentit que els elements que configuren el paisatge 
estan en bones condicions. Conjuntament a l'avaluació de la conservació, es valora si hi ha 
gestió per part d'alguna entitat. L'avaluació també inclou la gestió de l'espai per que pot ser 
un paisatge natural sense actuació antròpica o al contrari.

• La  metodologia  treballa  material  fotogràfic,  enquestes  d'opinió  i  recerca  bibliogràfica. 
Aquesta  recerca  es  combina  amb  una  anàlisi  DAFO  per  a  cada  criteri  de  qualitat 
paisatgística.

• S'avalua els paisatges existents i el de nova creació amb el paràmetre de la identitat del 
paisatge.

• S'avalua si el paisatge és heterogeni: de pinedes o polígons hi han molts i a tot arreu. Es 
tracta d'avaluar si el paisatge que generen és singular i que en el tingut dels seus elements hi  
hagi heterogènia.

• S'avalua l'ordre i la cohesió.
• Es fa un treball de recerca bibliogràfica o per enquesta segons el cas per a determinar els 

valors tangibles o intangibles de l'espai avaluat.
• S'avalua la integració del paisatge amb elements històrics.
• I s'avalua si el paisatge és capaç de generar benestar social.

Identificació i descripció de paisatges urbans:

• La metodologia a emprar en la catalogació d'un paisatge urbà o periurbà és la mateixa que 
per a les cartes del Paisatge, però amb àmbits més reduïts.

• Es fa un resum de l'àmbit de la ciutat amb cartografia, plànols i fotos de diferents períodes.
• S' identifica els factors de tipus geogràfic que afecten a l'assentament.
• S'identifica els factors econòmics actuals o passats en la configuració dels espais
• També s'han d'aportar dades socials que afectin ala morfologia o estètica del lloc.
• Els modes de relacions que permetrien l’estudi del paisatge:

◦ Les relacions qualitatives entre els elements del paisatge com la similitud, la diferència, 
el contrast, la preponderància i la transformació.

◦ Les  relacions  espacials  dels  elements  que  configuren  el  paisatge  com la  proximitat, 
compacitat, discontinuïtat , el tancament, l'equilibri i altres valors de posició i agregació.

◦ Les relacions estructurals dels elements com la jerarquia i la proporció en l'estructura 
general del paisatge.
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Tècniques d'anàlisi d'impacte visual
• Són anàlisis  particulars  d'elements  que poden afectar  el  paisatge.  Ens referim a l'edifici 

d'una granja, com la reforma d'una tanca de filferro o la pintada d'un grafiti.
• La metodologia a seguir es pot consultar a la bibliografia: DTOP, (2010).  Guia d'estudis i 

integració paisatgística al capítol 3.
• Hi ha metodologia que empra estudis en GIS. Es recomana adaptar aquests passos a les 

capacitats dels alumnes.
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