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Què és l’Observatori del Paisatge de Catalunya?

Consorci públic amb personalitat jurídica pròpia format per 52 
institucions i associacions catalanes i contemplat a la Llei 8/2005, 

Què és l Observatori del Paisatge de Catalunya?

s uc o s assoc ac o s ca a a es co e p a a a e 8/ 005,
de 8 de juny,  de protecció, gestió i ordenació del paisatge 

Ens d’assessorament de l’administració catalana i de 
sensibilització de la societat en matèria de paisatge. És un centre 
d’acció i pensament en relació al paisatge



Activitat principalp p

Investigació

Ed ió f ió di l ió i i ióEducació, formació, divulgació i comunicació

Documentació

PublicacionsPublicacions

Participació institucional

Catàlegs de paisatgeg p g
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Catàlegs de paisatge

Projecte PaHisCatProjecte PaHisCat

Materials educatius Ciutat, Territori i Paisatge

Wikipedra. El web 2.0 de la pedra seca a Catalunya
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CATÀLEGS DE PAISATGE:CATÀLEGS DE PAISATGE:
(Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del paisatge)

Documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen lap p p q
tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen els seus valors
i estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han
de complir.



ÀMBIT D’APLICACIÓ DELS CATÀLEGS DE PAISATGE:ÀMBIT D APLICACIÓ DELS CATÀLEGS DE PAISATGE:

Set catàlegs de paisatge que 
coincideixen amb els set plans 
territorials parcialsp



L’articulació amb la planificació territorial

Catàlegs de paisatgeCatàlegs de paisatge

DIRECTRIUS DEL 
PAISATGE

Pla territorial parcial





Estructura de la memòria: 

Capítol 1. Introducció
Capítol 2. Metodologia
Capítol 3. Els factors naturals del paisatge
Capítol 4. Evolució històrica del paisatge
Capítol 5. Paisatge actualp g
Capítol 6. Expressió artística del paisatge
Capítol 7. Valors en el paisatge
Capítol 8 Rutes i punts d'observació i gaudi del paisatgeCapítol 8. Rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge
Capítol 9. Dinàmica actual del paisatge
Capítol 10. Possible evolució del paisatge de les Comarques Gironines
Capítol 11. Avaluació del paisatge
Capítol 12. Paisatges d'Atenció Especial
Capítol 13 Objectius de qualitat paisatgísticaCapítol 13. Objectius de qualitat paisatgística
Capítol 14. Proposta de mesures i accions
Capítol 15. Conclusions
Capítol 16. Documentació de referència



Cartografia dels catàlegs de paisatge: 

1 1 Unitats de paisatge1.1. Unitats de paisatge
1.2. Unitats de paisatge i divisió administrativa

2. Paisatges d'atenció especial
3.1. Visibilitat. Grau exposició visual 
3.2. Visibilitat. Grau d'exposició visual ponderada.
4 1 Miradors4.1. Miradors
4.2. Itineraris paisatgístics

5. Valors naturals i ecològics 
6 1 V l E è i El fi d6.1. Valors Estètics. Elements configuradors
6.2. Valors Estètics. Patrons
6.3. Valors Estètics. Singularitatsg
6.4. Valors Estètics. Transformació periòdica de forma i color

7. Valors històrics 
8 Valors simbòlics8. Valors simbòlics 
9. Valors socials

10. Valors productius
11. Dinàmiques en el paisatge
12. Objectius de qualitat paisatgística



Valors estètics. Singularitats



Valors estètics. Elements configuradors



Dinàmiques en el paisatge



Tres maneres d’utilitzar la cartografia de base perTres maneres d’utilitzar la cartografia de base per 
elaborar els mapes dels catàlegs de paisatge

Digitalització de nous límits, elements o conjunts

Selecció d’elements a partir d’una base ja elaboradaSelecció d elements a partir d una base ja elaborada

Plasmació directa d’informació de base



Tres maneres d’utilitzar la cartografia de base perTres maneres d’utilitzar la cartografia de base per 
elaborar els mapes dels catàlegs de paisatge

Digitalització de nous límits, elements o conjunts paisatgístics

Selecció d’elements a partir d’una base ja elaboradaSelecció d elements a partir d una base ja elaborada

Plasmació directa d’informació de base



Límit d’unitat de paisatge



C
om

binaació de variables paisa

Consulta ciutadana

atgístiques

Reconeixement in situ del territori

Metodologia per a la definició de les unitats de paisatge







Paravents o fileres arbrades



Paravents o fileres arbrades



Xarxa de 
miradors 
dels catàlegs 
de paisatge



Tres maneres d’utilitzar la cartografia de base perTres maneres d’utilitzar la cartografia de base per 
elaborar els mapes dels catàlegs de paisatge

Digitalització de nous elements o conjunts

Selecció d’elements a partir d’una base ja elaboradaSelecció d elements a partir d una base ja elaborada

Plasmació directa d’informació de base



Selecció de nuclis encimbellats



Selecció de nuclis 
encimbellats



Selecció de nuclis on s’ha 
alterat la fesomia tradicional



Valors estètics. Percepció olfactiva



Tres maneres d’utilitzar la cartografia de base perTres maneres d’utilitzar la cartografia de base per 
elaborar els mapes dels catàlegs de paisatge

Digitalització de nous elements o conjunts

Selecció d’elements a partir d’una base ja elaboradaSelecció d elements a partir d una base ja elaborada

Plasmació directa d’informació de base



Toponímia i cartografia de referència



Espais amb valors naturals reconeguts
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www.catpaisatge.net/pahiscat



Època romana
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Materials educatius - Ciutat, territori,paisatge
www.catpaisatge.net/educacio
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- Cartografia de referència, “topogràfic” i “ortofotos”, a través dels serveis WMS de l’ICC

Característiques tècniques

- Servidor de mapes MapServer 5.x

- Bases de dades PostgreSQL amb extensió geogràfica PostGIS (per a les unitats de paisatge 
i les barraques)

- Servidor d’aplicacions Apache 2

- Intèrpret d’scripts en el servidor PHP5

- Sistema operatiu Linux Fedora Core 



- 2 anys de funcionament

- 100 col·laboradors

- 8641 barraques inventariades

Mitjana de 10 barraques inventariades diàriament- Mitjana de 10 barraques inventariades diàriament





% de barraques per tipologia
Aèria aïllada (AA) 70%

Aèria adossada al marge 
(AM)

24%

q p p g

(AM)

Terrera encastada (TE) 4%

Terrera margera (TM) 2%

Tipus de construcció 

g ( ) %





www.catpaisatge.netp g
www.twitter.com/catpaisatge

www.facebook.com/catpaisatge


