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1. SETEMBRE 2014. PREGUNTA B2. AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

a) Completeu el text següent amb els termes que s'indiquen:
«La _____(1)_______ és un instrument d'anàlisi _____(2)______ per a incrementar l'eficàcia de la 
planificació i gestió mediambiental en el marc de la ___(3)________. El ____(4)______ constitueix el 
document _____(5)______ que ha de presentar el ___(6)_______ o responsable del projecte perquè, 
juntament amb els resultats de la participació _____(7)_____, el _____(8)_______ elabore la
____(9)____ per la qual s'estableix l'aprovació, denegació o modificació del projecte des del punt de 
vista ____(10)____.»

Termes per a completar el text: declaració d'impacte ambiental, promotor, òrgan administratiu ambiental, 
pública, preventiu, cientificotècnic, sostenibilitat, ambiental, estudi d'impacte ambiental, avaluació 
d'impacte ambiental.
b) Expliqueu de quina manera l'avaluació d'impacte ambiental pot contribuir a un desenvolupament 
sostenible. Esmenteu dos instruments cientificotècnics més que també contribuïsquen al 
desenvolupament sostenible.
c) Indiqueu dos mètodes o tècniques per a l'avaluació d'impactes ambientals i expliqueu-ne un.
d) Esmenteu cinc impactes ambientals associats a l'agricultura intensiva.

2. JULIOL 2013. PREGUNTA A3. AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

a) Explique la tècnica d'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA) que es mostra en la figura. Cite dos
tècniques més que s'utilitzen en EIA.
b) Basant-se en la figura, pose tres exemples d'impactes negatius i dos positius associats a un
projecte d'urbanització.
c) Explique la branca de la figura relativa a l'erosió, justificant l'impacte que pot produir la
urbanització de zones rurals interiors de l'àmbit mediterrani sobre aquest procés.
d) Comente dos impactes ambientals provocats per projectes d'urbanització en les zones litorals.
Cite dos tipus d'ecosistemes afectats per la urbanització en estes zones.

 3. JUNY 2013. PREGUNTA B2. AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

S'anomena Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA) al procediment científic-tècnic-administratiu que serveix 
per a identificar, previndre i interpretar els impactes ambientals que produirà un projecte en el seu entorn 
en cas de ser executat, amb la finalitat de què l'administració competent puga acceptar-ho, rebutjar-ho o 
modificar-ho.

Activitats
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a) En què consisteix el “Estudi d'Impacte Ambiental ”?. Quin àmbit té la legislació sobre la mencionada 
“Avaluació d'Impacte Ambiental”: europeu, nacional i/o regional?.
b) Què entén per “Declaració d'Impacte Ambiental”?.
c) Explique el mètode de la matriu utilitzat en Avaluació d'Impacte Ambiental, indicant les 
característiques que generalment s'avaluen dels impactes ambientals.
d) Propose raonadament dos mesures per a la reducció dels impactes ambientals de la urbanització en 
els sistemes litorals.

4. SETEMBRE 2007. PREGUNTA 3A. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL

Accions
 Elements 
Ambientals

Construcció
dels dics  Dragatge Construcció

de vials
Urbanització 

d’àrees pròximes
Circulació 

d’embarcacions
Neteja i

manteniment
d’embarcacions

 Dinàmica de
corrents

Terbolesa

Qualitat de les
aigües

Praderia de
Posidonia

 Fauna

Relleu

Ocupacions

Patrimoni
cultural

Es pretén la construcció d’un port esportiu en el fragment de 
costa de la fotografia que s’acompanya, des de l’eixent central 
cap al sud i, en aquests moments, s’està redactant l’estudi 
preceptiu d’impacte ambiental. En la fase d’“identificació 
d’impactes” s’utilitzen les matrius causa- efecte com aquesta:
a. Assenyaleu mitjançant una creu la possible interacció (siga 
positiva o negativa) de les diverses accions amb cadascun dels 
elements ambientals presents en la taula.
b. Què són les mesures correctores i el pla de seguiment com a 
fases d’un estudi d’impacte ambiental?
c. Si la valoració d’impactes resultara en aquest cas negativa, 
per l’alt valor ambiental de la zona, quines mesures correctores 
proposaríeu per a tractar de corregir la dita valoració?
d. Segons el Reial Decret Legislatiu de 1986 relatiu a l’avaluació 
d’impacte ambiental, quins projectes recordeu que puguen estar 
subjectes a l’obligat compliment de l’avaluació? Esmenteu-ne 5.

5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
a) Quin tipus de mesures fiscals poden adoptar-se en aquells països on es pretén aconseguir un 

desenvolupament sostenible?
b) En què consisteix l’ordenació del territori?
c) Què és una ecoauditoria?
d) I una ecoetiqueta? Busca alguna imatge d’ecoetiqueta
e) Què són els indicadors ambientals? Explica els diferents tipus i posa exemples per a un problema 

ambiental concret
f) Explica què és un SIG i quines aplicacions pot tenir en la realització d’una Avaluació d’Impacte 

Ambiental
g) Què és una Agenda 21?


