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L’Avaluació Ambiental 
Estratègica (AAE)

Marc Jurídic

• Directiva Europea 2001/42/CE, relativa a 
l’avaluació dels efectes ambientals de certs 
plans, polítiques i programes (PPP).

• 21 de juliol de 2004 és la data límit per la 
transposició de la Directiva al règim jurídic 
dels Estats Membres.



L’Avaluació Ambiental 
Estratègica (AAE)
És una necessitat

• Les limitacions de la Avaluació d’Impacte 
Ambiental de Projectes (AIA).

• Incloure els principis i objectius del 
Desenvolupament Sostenible en els 
processos de decisió estratègica, integrant 
els objectius ambientals amb els de caire 
econòmic i social.
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L’Avaluació Ambiental 
Estratègica (AAE)

La Diagnòsi Ambiental
• La Diagnòsi Ambiental prèvia ha de 

permetre recopilar informació sobre la 
situació actual i la seva possible evolució en 
la absència del PPP, es a dir el que 
s’anomena la “Alternativa 0”. Aquest 
treball també ha de permetre la interpretació
i el significació dels efectes del PPP.



La Diagnosi Ambiental
aplicació del SIG

• La informació que ens serveix de base per a 
l’anàlisi prové de diferents àmbits (sòl, vegetació, 
clima, geomorfologia,etc...). Es necessari un 
tractament integrat d’aquesta informació.

• D’altra banda es tracta de un tipus de informació
referent a un àmbit territorial determinat i, per tant 
es  una informació que té un caràcter espacial. 



Objectius

• Explorar les utilitats i potencialitats dels 
SIG en els estudis de Diagnòsi Ambiental 
per a la AAE.

• L’ús de Indicadors com a eina per 
parametritzar i incorporar els factors 
ambientals a la presa de decisions.



Estructuració

• Exposició de la proposta metodològica.

• Presentació dels resultats.

• Exposició de les conclusions.



• Agrupament dels habitats (Classificació
CORINE) en grans unitats ecològiques 
afins.

• Anàlisi topològic amb criteris de superfície 
mínima per a la determinació de les Àrees 
Ecològiques Funcionals i obtenció del Index
de Fragmentació Ecològica(IFE)

Metodologia
Cas 1  La Fragmentació dels habitats



Resultats
Cas 1  La Fragmentació dels habitats
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Àrees Ecologiques Gironès i Baix Empordà
Escala 1:246502.460000
X mín: 469460; X màx: 519500
Y mín: 4622570; Y màx: 4665560

Areeseco.shp
Boscos humits
Boscos secs
Zones humides
Conreus herbacis secà
Conreus herbacis regadiu
Conreus llenyosos secà
Conreus llenyosos regadiu
Arbustos i prats
Urbana



Resultats
Cas 1  La Fragmentació dels habitats
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Arees Ecològiques Senzilles     Baix Empordà i Gironès

Areeseco.shp
Boscos humits
Boscos secs
Zones humides
Conreus herbacis secà
Conreus herbacis regadiu
Conreus llenyosos secà
Conreus llenyosos regadiu
Arbustos i prats
Urbana



Resultats
Cas 1  La Fragmentació dels habitats

• Les Àrees Ecològiques Funcionals ja siguin senzilles o 
mosaïcs  ocupen una superficie total de 114.565,75 ha.  
que representen el 89,81% de la superficie total 
estudiada. Dins d’aquesta porció i pel que fa a les 
diferents categoríes analitzades,  trobem que les Àrees 
Ecològiques Senzilles ocupen 73.885,01 ha.  que 
representen el 57,85% de la superficie total, mentre que 
els mosaics sumen 40.780,74 ha., és a dir el 31,7% de la 
superficie total. 

• Les Àrees Fragmentades  representen, tant sols, el 
2,79% de la superficie del territori estudiat amb
3554,89 ha.



Índex de Fragmentació
Ecològica

0,67

Resultats
Cas 1  La Fragmentació dels habitats

IFE Descripció

0 No fragmentat

1-2 Fragmentació baixa

3-4 Fragmentació mitja

5-6 Fragmentació alta

7-8 Fragmentació molt alta

9-10 Fragmentació extrema

IFE = 10 (Sy / SC )1/3



Metodologia
Cas 2  La vulnerabilitat EcoPaisatgística

• Retall de l’àmbit cartogràfic a la zona d’estudi.
• Obtenció del model de pendents a partir d’un 

mapa d’altimetria.
• Recodificació de les diferents categoríes segons 

els valors de la matriu de càlcul de l’Index de 
Vulnerabilitat EcoPaisatgística (IVE).

• Superposició de les capes de pendents, pluviositat 
i substrat geològic.



Resultats
Cas 2  La vulnerabilitat EcoPaisatgística

Model de Pendents Torroella de montgrí (Baix Empordà)
Escala 1:52463.050000
X mín: 508370; X màx: 519010
Y mín: 4650300; Y màx: 4662060

< 10 %
10 - 20 %
> 20 %

Pendents (%)



Resultats
Cas 2  La vulnerabilitat EcoPaisatgística

Pluviometria Torroella de montgrí (Baix Empordà)
Escala 1:52463.050000
X mín: 508370; X màx: 519010
Y mín: 4650300; Y màx: 4662060

675 mm.
625 mm.

Precipitació anual 
(mm.)



Resultats
Cas 2  La vulnerabilitat EcoPaisatgística

Natura del Substrat Torroella de montgrí (Baix Empordà)
Escala 1:52463.050000
X mín: 508370; X màx: 519010
Y mín: 4650300; Y màx: 4662060

calcàries
graves
llims
margocalcàries
dolomies
argiles
sorres
basalts
còdols

Substrat (tipologies)



Resultats
Cas 2  La vulnerabilitat EcoPaisatgística

Natura del Substrat- coeficients matriu IVE- Torroella de montgrí (Baix Empordà)
Escala 1:52463.050000
X mín: 508370; X màx: 519010
Y mín: 4650300; Y màx: 4662060
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( codi valors matriu)



Resultats
Cas 2  La vulnerabilitat EcoPaisatgística

Index de Vulnerabilitat Ecopaisatgística (IVE)      Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Escala 1:52463.054187
X mín: 508360; X màx: 519010
Y mín: 4650290; Y màx: 4662070

IVE
Mesures de prudència/correcció d'impacte molt alt
Mesures de prudència/correcció d'impacte molt alt
Mesures de prudència/correcció d'impacte alt
Mesures de prudència/correcció d'impacte alt
Mesures de prudència/correcció d'impacte normal

Valors IVE



Metodologia
Cas 3  Les tendències del creixement urbà

• Els criteris de desenvolupament sostenible 
remarquen l’ús eficient dels recursos energètics, i 
de l’aigua. A més, persegueixen el control de les 
fonts contaminants i la preservació de la
biodiversitat. Aquestes directrius, quan són 
tingudes en compte en la ordenació del territori i, 
especialment en els plans urbanístics, impliquen la 
definició de unes tendències i uns objectius molt 
concrets a assolir.



Metodologia
Cas 3  Les tendències del creixement urbà

• Una d’aquestes tendències clarament necessària és la 
compactació progressiva dels nuclis urbans. Es tracta 
de aconseguir aturar i invertir la tendència, fins ara 
bastant extesa, de dispersió i disseminació de nuclis. 
Aquest model de creixement urbanístic dispersiu
suposa un gran esforç per a abastar a totes aquestes 
zones amb les necessitats energètiques bàsiques 
(electricitat, gas, aigua). A més, implica la construcció i 
manteniment de vies de comunicació suplementàries, i 
provoca un augment de l’ús de mitjans de transport, 
principalment privats. Finalment es produeix un canvi 
en els usos del sòl que afecta als ecosistemes amb la 
reducció i la fragmentació.



Metodologia
Cas 3  Les tendències del creixement urbà

• Obtenció i preparació de les imatges 
corresponents als úsos del sòl dels anys
1987 i 1997, per a les 3 zones d’estudi.

• Superposició i ‘Crosstab’ de les dues 
imatges.



Resultats
Cas 3  Les tendències del creixement urbà

MinX=477360.843750
MaxX=500880.843750
MinY=4640626.500000
MaxY=4655386.500000              UTM-31N-UB/ICC Girona i voltants



Resultats
Cas 3  Les tendències del creixement urbà

MinX=497760.84375
MaxX=509550.84375
MinY=4642246.5
MaxY=4649626.5              UTM-31N-UB/ICC La Bisbal d’Empordà i voltants



Resultats
Cas 3  Les tendències del creixement urbà

MinX=498120.84375
MaxX=520500.84375
MinY=4622806.5

MaxY=4635976.5          UTM-31N-UB/ICC Conurbació Sant Feliu de Guíxols a Palamós



Conclusions

• Les Àrees Ecològiques Funcionals ja siguin 
senzilles o mosaics ocupen una superficie total 
de 114.565,75 ha.  que representen el 89,81% 
de la superficie total estudiada. Les Àrees 
Fragmentades representen, tant sols, el 2,79% 
de la superficie del territori estudiat amb
3554,89 ha.



• El terme municipal de Torroella de Montgrí
presenta majoritàriament un IVE que
recomana mesures de prudencia/correcció
d’impacte alt davant de les transformacions
que s’hi projectin. Un substrat poc 
consolidat per una banda i un relleu
irregular per una altra converteixen el
conjunt del terme en altament frágil i 
vulnerable.

Conclusions



• els mapes obtinguts ens mostren que el
creixement urbanístic a les zones estudiades
es produeix de manera compacte al voltant i 
en contacte de les zones ja urbanitzades i 
que hi ha poques zones de nova
urbanització.

Conclusions



Fi


