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Finalment, l’última proposta, la qual és l’objecte del projecte avaluat en el present EIIP, és situa al costat de

1.- INTRODUCCIÓ

l’EDAR de la Vall del Ges, en el terme municipal de Les Masies de Voltregà i consisteix en la construcció de
l’estació de tractament d’aigua potable d’Osona Nord i el Voltreganès, que ha de permetre tractar un cabal

1.1.- Administració actuant

de 6.000 m³/dia i subministrar aigua als municipis de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló,
El projecte per a la construcció de l' ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA

Orís, Sant Hipòlit de Voltregà i Les Masies de Voltregà.

NORD I VOLTREGANÈS, 1A FASE es promogut pel CONSELL COMARCAL D'OSONA, conjuntament amb
els Ajuntaments dels municipis de TORELLÓ, SANT VICENÇ i SANT PERE DE TORELLÓ, ORÍS, SANT
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ i LES MASIES DE VOLTREGÀ, que són els municipis als quals abastarà l'ETAP.

1.4.- Encàrrec
Per encàrrec del Consell Comarcal d’Osona, l’empresa Colomer-Rifà, S.L.P., realitza el present Estudi
d’impacte i integració paisatgística, en endavant EIIP, que es centra en l’anàlisi de l’impacte paisatgístic

1.2.- Objecte

que es podria derivar del Projecte Executiu de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Osona
L'objecte d'aquest annex és el d'analitzar i elaborar una proposta global d'integració paisatgística per tal

Nord i Voltreganès, 1a fase.

d’assegurar el manteniment o la millora de la qualitat del paisatge de la zona estudiada tot minimitzant els
impactes paisatgístics que es puguin derivar de l’execució de la proposta.

1.5.- Síntesi de l’actuació
El projecte executiu contempla la definició i valoració del següent apartats:

1.3.- Antecedents
El Consell Comarcal d'Osona, conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, des de la dècada dels anys

-

Obra de captació al riu Ter, aprofitant l'assut existent a l'inici del canal del rec del Pla del Conanglell.

-

Conducció de connexió entre la captació i la nova planta de tractament aprofitant el canal del rec del
Pla del Conanglell.

90 del segle passat, ha estat estudiant diverses alternatives que permetin millorar l'abastament d'aigua
potable a les poblacions de la zona nord de la comarca d’Osona, concretament en els municipis del que s’ha

-

Bombament de capçalera.

anomenat Osona Nord i el Voltreganès i que corresponen als municipis de Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere

-

Línia de tractament (obra civil i instal·lacions associades) per tractar un cabal d'aigua de 6.000
m³/dia.

de Torelló, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà i Masies de Voltregà.
La primera alternativa que es va plantejar preveia una nova xarxa conjunta pels municipis del Voltreganès i

-

Dipòsit d’aigua tractada.

el Lluçanès. Aquesta alternativa es va desestimar, degut l’elevat cost de la solució adoptada. La següent

-

Edifici d'explotació, format per:

alternativa que va promoure el Consell Comarcal d’Osona va ser la de separar les xarxes de les dues

- Sala de bombes.

subcomarques (Lluçanès i Osona Nord) esmentades i resoldre el problema del Voltreganès de forma

- Serveis.

conjunta amb el reforç de l'abastament d'aigua a la zona de Torelló (Sistema Osona Nord) a partir d'una

- Sala de control / Despatx

nova potabilitzadora.

- Sales tècniques, formades per un laboratori i una sala de

Aquesta potabilitzadora ha estat objecte de diversos projectes:

quadres elèctrics.

- El primer, redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua amb data de novembre de 2001 (amb l’assistència

-

Vial d’accés a l’ETAP des del camí existent d’accés a l’ EDAR.

tècnica de TEC-QUATRO, S.A.), no es va portar a terme ja que van aparèixer problemes deguts a

-

Urbanització de la parcel·la, que contempli l'ampliació de la planta.

l’emplaçament escollit i a amb el finançament. En aquest cas, la capacitat de la planta era de 10.000 m³/dia.

-

Subministrament externs (electricitat, aigua potable i telefonia).

- El segon redactat pel Consell Comarcal d'Osona, amb data març de 2007, amb l’assistència tècnica
d’AQUAPLAN S.A., tampoc es va portar a terme degut a problemes de finançament, en aquest cas, la
capacitat de la planta era de 12.000 m3/dia i l’emplaçament, inicialment al polígon industrial Matabosch de
Torelló, i posteriorment al costat de l’EDAR de la Vall del Ges (t.m. de Les Masies de Voltregà).
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Il·lustració 1: Implantació de l’actuació proposada

En aquest sentit els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística tals com els defineix el Decret
343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació
del paisatge de Catalunya són l’instrument que ha de garantir la consideració dels impactes en el paisatge
de certes actuacions, projectes d’obres o activitats. Per la seva banda, el Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, que
desenvolupa la Llei d’urbanisme, i les normatives dels Plans territorials parcials, en aquest cas el Pla
territorial parcial de les comarques centrals, estableixen el seguit de supòsits en que determinades
actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada -que previsiblement poden comportar canvis en el paisatgeincorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP).
La tramitació del present EIIP, es fa necessària pel fet de trobar-se en sòl no urbanitzable d’acord amb el
que s’especifica a la normativa del Pla territorial parcial de les comarques centrals, concretament a l’Article
6.2 “Condicions generals per a les transformacions del sòl en els paisatges rurals”.
Per la seva banda, el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, que desenvolupa la Llei d’urbanisme, estableixen el seguit
de supòsits en que determinades actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada -que previsiblement poden
comportar canvis en el paisatge- incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte i integració
paisatgística (EIIP). La finalitat dels EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de les esmentades actuacions i
exposar les mesures d’integració previstes en els corresponents projectes. La Subdirecció General
d’Urbanisme és l’òrgan competent de l’Administració que ha d’emetre els Informes preceptius dels EIIP, en
tots aquells casos previstos normativament, amb la finalitat de verificar la idoneïtat i la suficiència dels
criteris i mesures adoptades. Es presenta a la següent il·lustració l’esquema del procés de tramitació d’un
EIIP.

1.6.- Antecedents i marc legal

Il·lustració 2: Esquema de la tramitació d’un EIIP. Font: Pròpia.

El present EIIP, forma part, com annex del Projecte Executiu de l’estació de tractament d’aigua potable
(ETAP) d’Osona Nord i Voltreganès (1a fase). És disposa de tota la informació d’aquest projecte executiu, a
partir de les quals avaluarem la integració paisatgística de la proposta i en el cas de ser necessari
proposarem mesures preventives i correctores.
El paisatge evoluciona constantment, es transforma sense parar a causa de les diverses activitats humanes
que es desenvolupen en el territori. A les darreres dècades tant el nombre, com la intensitat i la velocitat
dels canvis en els paisatges han estat molt alts. I sovint han comportat la pèrdua d’una part dels seus valors
i la seva despersonalització. Cada cop, però, la societat és més conscient que cal adoptar un canvi
d’actituds envers el paisatge orientat a preservar i potenciar els seus valors (ambientals, culturals,
econòmics ...).
El paisatge no es pot contemplar com el resultat accidental de l’ús del territori i dels seus recursos, sinó que
ha de ser un factor important en la presa de decisions sobre els processos territorials i un component
destacat de la qualitat de vida de les comunitats en el marc d’un desenvolupament sostenible.
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Els canvis que ha ocasionat la unió de l’antic Departament de Política Territorial i Obres Publiques i el de

Il·lustració 3: Implantació i canonada de captació d’aigua. Font: ICC

Medi Ambient donant com a resultat l’actual Departament de Territori i Sostenibilitat, fa que l’estructura
actual de presentació dels EIIP sigui la que es presenta a la il·lustració de sobre.

1.7.- Localització de l’actuació
1.7.1.- Captació i conducció
La captació i la conducció es troben en terme municipal de Les Masies de Voltregà. La captació es realitzarà
aprofitant l’assut que hi ha abans que el Ter creui el pont de Conanglell, concretament en el punt on
comença el canal del rec del Pla del Conanglell. (X - 437.879,00; Y - 4.655.597,90).
La conducció transcorrerà seguint el mateix traçat del canal de rec existent del Pla del Conanglell,
concretament paral·lel al rei Ter i passant per al finca amb referència cadastral 08116A001000090000JR i
posteriorment per la finca amb referència cadastral 08116A001000020000JP, que limiten a l'est amb el riu
Ter.
Cal dir que en les finques afectades pel la construcció de la conducció existeix la corresponent servitud
perpètua de pas d'aqüeducte i la ocupació temporal per l'execució de les obres.

1.7.2.- ETAP
La nova potabilitzadora està situada en una parcel·la propietat de l’ AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
(inscrita al registre de la propietat de Vic-2, tom 692, llibre 13, foli 210, finca 231) qualificada com a sòl
rústic, en el terme municipal de Les Masies de Voltregà, concretament aquesta parcel·la es troba limitada al
nord pel camí de terra d'accés a l'EDAR, a l'oest per l'EDAR, el sud pel canal del rec del Pla de Conanglell i
a l'est per camp de cultiu. La parcel·la es la núm. 3 del polígon 1 de la finca amb referència cadastral

2.- PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DEL PAISATGE

08116A001000030000JL, que té una superfície total de 31.106 m² i es troba a la cota 496,50 en l’extrem
més baix i la cota 499,20 m en l’extrem més elevat. La coordenada UTM del centre de la parcel·la són: X438.210,90 Y-4.655.241,61. El projecte ocupa una superfície total 5.811,93 m² de la parcel·la, dels quals
516,53 m² corresponen a la potabilitzadora i la resta al vial d’accés. La parcel·la ocupada, de forma
rectangular, té el seu eix longitudinal orientat en la direcció N-O S-E. L'accés a aquesta parcel·la es fa a
través del mateix camí que dona accés a la EDAR Vall del Ges des de la carretera BV-5225, de Conanglell.

En el present apartat es presentaran de forma sintètica les principals determinacions que deriven de
l’aprovació de diferents normatives urbanístiques i instruments de paisatge que s’apliquen sobre la zona
d’actuació.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 15 de novembre de l’any 2000, va aprovar
definitivament la revisió de les normes subsidiàries (NNSS) de Les Masies de Voltregà i acordada la seva
publicació a efectes d’executivitat en data de 13 de desembre de l’any 2000.
En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya va aprovat definitivament el Pla territorial parcial
de les Comarques Centrals. (DOGC) núm. 5241, de 22 d'octubre de 2008.
En data 23 de novembre del 2010, va ser aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya Programa de
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
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Il·lustració 4: Classificació del sòl . Font: DTES

2.1.- Relació amb altres plans i programes
A més de presentar els plans i programes que poden tenir alguna influència sobre el Pla especial objecte del
present estudi, en aquest apartat es pretén també presentar les principals determinacions dels plans
territorials i urbanístics que són d’aplicació a l’àmbit estudiat. Així es pararà especial atenció a les
determinacions de:
Les Normes subsidiàries vigents al T.M. de Les Masies de Voltregà (NNSS)
El Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC)

2.1.1.- Planejament municipal
El sector estudiat està classificat com a sòl no urbanitzable. La qualificació atorgada a la zona estudiada és
la zona N23, reserva natural agrícola protegida
Dins la classificació de sòl no urbanitzable, l’àmbit estudiat es troba en una zona qualificada amb la clau N2,
protecció d’acord amb el mapa urbanístic de Catalunya, correspon a nivell municipal i d’acord amb les
Normes subsidiàries vigents a la clau N-23, tal com es detalla a l’article 98 de les Normes Subsidiàries del
municipi de les Masies de Voltregà.
D’altra banda, part de la zona de canalització, que actualment ja està oberta com a canal de rec i que el
projecte preveu aprofitar, parcialment, com a captació i conducció es situa en la zona qualificada per les
NNSS amb la clau N24 , identificada com a Reserva vegetal i paisatgística protegida i regulada per l’article
99 de la normativa. Tot plegat es pot veure en les següents dues il·lustracions:
Atenent a la classificació del sòl (Sòl no urbanitzable) on es pretén ubicar l’estació de tractament d’aigua
potable, i l’abast, característiques i finalitat d’aquest projecte, li són d’aplicació els articles 47 i 48 de la Llei
d’urbanisme, així com l’article 47 del Reglament de la Llei d’urbanisme. D’acord als articles anteriors, i tal
com es justificarà més endavant, el sòl no urbanitzable pot ser objecte d’actuacions específiques per a
destinar-lo als equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, i incloent entre
aquestes les instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics com l’abastament i el subministrament
d’aigua, i que és precisament el tipus d’obra que es correspon amb el present projecte.

D’altra banda, cal fer esment que aquest àmbit es preveu qualificar com a nova zona d’equipaments en el
nou POUM de les Masies de Voltregà, en aquests moments en tràmits de redacció.
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Il·lustració 5: Planejament municipal – Qualificacions: Font: Mapa urbanístic de Catalunya

El Sòl de protecció especial inclou aquells terrenys els valors dels quals aconsellen el seu manteniment
indefinit com a no urbanitzables. Incorpora doncs, per una banda els sòls inclosos en la xarxa d’espais
d’interès natural i els connectors ecològics, així com les àrees inundables definides per l’ACA.
El Sòl de protecció preventiva inclou aquells espais que no tenen un valor excepcional ni condicionants
físics que els facin objectivament inadequats per al desenvolupament urbanístic i alhora són compatibles
amb l’estratègia de desenvolupament del sistema d’assentaments urbans proposada pel Pla.
Les determinacions del PTPCC sintetitzades en el present apartat, troben la seva expressió gràfica en la
següent il·lustració:
Il·lustració 6: Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures a l’entorn de l’àmbit estudiat (PTPCC). Font:
PTPCC

2.1.2.- Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
L’àmbit estudiat, com la resta del T.M. de Les Masies de Voltregà, es troba dintre de l’àmbit del Pla
Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) que va ser aprovat definitivament el 16 de Setembre
de 2008. La zona estudiada es situa dins l’àmbit de la Plana de Vic. Constitueix el nucli central de la
comarca d’Osona. Conforma, alhora, l’extrem NE de la Depressió Central Catalana, limitant ja amb els
Prepirineus, la Serralada Transversal i la Serralada Prelitoral. La Plana estricta és una plana d’erosió fluvial
d’uns 30 km de llargada i 10 d’amplada, envoltada de muntanyes i altiplans, excavada essencialment pel
Ter, els seus principals afluents, i el Congost a l’extrem sud. Els materials terciaris constitueixen un gruix
important i donen lloc a un bon sòl de conreu que ha fet de la Plana un indret molt apte per les activitats

D’acord amb la normativa del PTPCC la definició i regulació dels sòls on s’ubica l’àmbit estudiat. ve

agràries, afavorides també per la humitat que proporciona un règim molt regular de pluges. L’orografia és

determinada pels articles 2.6, 2.7, 2.10 i 2.11 del títol 2 corresponent al sistema d’espais oberts. Les

suau i es caracteritza pels turons que emergeixen entre els extensos camps de conreus: el 36% del sòl és

determinacions normatives es detallen sintetitzades a continuació:

planer, el 24% té un pendent comprès entre el 10 i el 20%, i el 40% té un pendent superior al 20%. Entre les

Sòl de protecció especial: Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el

propostes del PTPCC, cal destacar, que l’àmbit, en la seva totalitat es situa en una zona del sistema

territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais

d’espais oberts, concretament dins el sòl de protecció preventiva. Per la seva banda la canonada es situa

oberts. Les activitats extractives que tinguin lloc en el sòl de protecció especial es regeixen per l’article 2.18.

dins el sòl de protecció especial.

Sòl de protecció preventiva: S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el
planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla
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considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament

Il·lustració 7: Unitats del paisatge (Comarques centrals) –Document provisional 2012-.Font: Observatori del paisatge

d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada
assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau. També el Pla preveu
la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin admetre, en casos
justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic general i d’especial interès per al
territori, a través del procediment que el Pla determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient
dels pros i contres de la iniciativa.
Des del punt de vista específic del paisatge, la normativa del PTPCC estableix un seguit de directrius de
manteniment i millora del paisatge, tot plegat es desenvolupa a:
Títol VI Paisatge: Articles 6.1 al 6.6.

2.1.3.- Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el catàleg de
paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a
Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i estratègies d’acció
que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa.
El Catàleg del paisatge de l’àmbit territorial de les comarques centrals no s’ha aprovat i per tant no
es disposa d’informació definitiva ni vinculant.
De totes maneres s’ha pogut consultar el mapa d’unitats del paisatge definides de forma no definitiva per a
l’àmbit territorial citat.
El T.M. de Le Masies de Voltregà, on s’ubica l’àmbit objecte del present estudi, es situa a la unitat

3.- CARACTERITZACIÓ DEL PAISATGE

paisatgística denominada “Plana de Vic” tal com es pot observar a la següent il·lustració:
L’objecte del present apartat és el d’oferir un anàlisi ambiental i paisatgístic capaç de sintetitzar les
principals característiques de l’àmbit on es proposa l’actuació.
S’aprofundirà en aquells requeriments ambientals i paisatgístics que siguin més significatius. A l’hora de
definir mesures correctores i propostes d’integració, el present estudi prendrà com a referent l’escala de
treball del projecte proposat.
Metodològicament, s’ha optat per a presentar les principals dades agrupades en dos nivells, per una
banda les dades corresponents a la superfície estricta del sector estudiat (àmbit d’estudi); això és l’àmbit
estricte de la proposta de delimitació de l’ETAP. D’altra banda s’ha considerat adient presentar les dades
agrupades per a l’àmbit corresponent al territori situat a 4.000 metres al voltant de la zona d’estudi. El
territori situat a 4 Km al voltant de l’àmbit estudiat l’anomenarem Zona d’influència.
Pel que fa a les il·lustracions, aquestes es presenten amb l’escala indicada per a una impressió de cada
imatge en un full de mida din-A3, per tant per a treballar amb l’escala de treball haurem de referir-nos a
l’annex de plànols del present informe.
En alguns casos les dades disponibles no s’han pogut analitzar agrupades per cap d’aquests dos àmbits,
en aquests casos s’indica quin és l’àmbit considerat.
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3.1.1.- Descripció general de l’àmbit d’estudi
Il·lustració 9: Ortofotomapa. Font: ICC

Territorialment, es troba entre la Depressió Central Catalana i els massissos prepirinencs. Es tracta de la
1

zona situada al terç septentrional de la Plana de Vic . Deixant al nord i a l’oest les zones més muntanyoses
de la unitat (Plana de Vic) corresponents al tram de la unitat fins al Ripollès i tota la zona del Lluçanès.
Il·lustració 8: Emmarcament. Font: ICC

3.1.2.- Hidrologia
L’àmbit estudiat, com la resta del municipi, es troba a la conca hidrogràfica del riu Ter. Que és un dels
condicionants urbanístics més importants del municipi. El Ter fa un recorregut de 208 quilòmetres i té una
L’àmbit estudiat es situa a la zona coneguda amb el nom de Conanglell, al mig d’un meandre del riu Ter. Es
tracta d’una zona planera lleugerament enclotada respecte al seu entorn més immediat, amb domini dels

conca de drenatge de prop de 3.010 km², descrita com a una conca exorreica amb una distribució clarament
dendrítica. L'aportació mitjana anual assoleix un volum de 840 hm³, amb una mitjana de descàrrega a la
desembocadura de 25 m³/s. Tot i néixer als Pirineus, el riu Ter rep una forta influència de les rieres de les

conreus.
Situada a l’extrem nord-oriental del T.M. de Les masies de Voltregà, l’àmbit es situa vora el límit amb el nucli
urbà del municipi de Torelló. La zona on es preveu d’implantar-hi l’ETAP és contigua a la depuradora ja

planes del curs mitjà i baix i, per aquest motiu, es comporta com un riu de règim intermedi, és a dir, presenta
crescudes tant a la primavera com a la tardor.

existent.

1

Entesa com la unitat del paisatge definida al Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals
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Il·lustració 10: Conques hidrogràfiques. Font: DTES

Il·lustració 11: Hidrologia. Font: ICC

El riu davalla resseguint el límit est del T.M. i és el curs fluvial més important del T.M. tot i que al llarg d el

Pel que fa a les aigües subterrànies, al municipi on s’ubica l’àmbit estudiat, s’hi identifiquen tres masses

seu recorregut rep l’afluència de nombrosos afluents entre els que destaca la riera de Sorreigs.

d’aigua: Aqüífer dels gresos i calcàries de la formació de Vidrà; aqüífer dels quaternaris al·luvials
al·luvials del Ter i

Cal destacar també el riu Ges que neix a la Serra de Santa Magdalena, al Ripollès; travessa la Serra de

del Ges; aqüífer de les margues, calcàries, gresos i llims de la Plana de Vic.

Bellmunt i penetra a la Plana de Vic pel Forat Micó
Micó.. A Sant Pere de Torelló recull les aigües del seu afluent,

D’acord amb el mapa d’àrees hidrogeològiques,
hidrogeològiques, l’àmbit es situa a la zona de margues i guixos paleògens. El

el riu Fornès, a Torelló, a prop de l’àmbit estudiat, vessa les seves aigües al riu Ter.

municipi està inclòs dins les zones vulnerables en relació
relació amb la contaminació de nitrats provinents de fonts

Per últim cal destacar el canal del rec del Pla del Conanglell, que es preveu emprar per a la canalització de

agràries.

la captació d’aigua tal com es detalla en apartats posteriors d’aquest mateix document. Aquest canal neix al
nord de l’àmbit estudiat i l’envolta pel seu flanc sud-est i sud.
Tot plegat es pot veure a la següent il·lustració:
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Taula 1: Cobertes del sòl a la zona d’influència (4Km al voltant de l’ETAP). Font: CREAF

Il·lustració 12: Àrees hidrogeològiques. Font: DTES

Cobertes (4 km al voltant de l’ETAP)

3.1.3.- Usos del sòl
2

L’anàlisi dels usos del sòl s’ha dut a terme d’acord amb el mapa de cobertes del sòl elaborat pel CREAF en
la seva quarta edició (corresponent a la interpretació d’imatges de l’any 2009). Així com amb la comprovació

Superfície (Ha)

% respecte el total

Conreus herbacis (no arrossars)

1911,15

38,02%

Boscos densos (no de ribera)

885,50

17,62%

Prats i herbassars

498,38

9,92%

Urbanitzat residencial compacte

295,13

5,87%

Matollars

198,58

3,95%

Boscos densos de ribera

190,11

3,78%

Sòls nus forestals

189,49

3,77%

Roquissars

155,86

3,10%

Zones industrials i comercials

126,76

2,52%

Plantacions de pollancres

112,50

2,24%

Carreteres

71,47

1,42%

Granges

65,03

1,29%

Rius

59,84

1,19%

Boscos clars (no de ribera)

58,02

1,15%

Urbanitzat residencial lax

42,16

0,84%

Zones verdes viàries

38,93

0,77%

Prats i herbassars - Boscos tallats arreu

19,10

0,38%

Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps de golf)

18,25

0,36%

Autopistes i autovies

15,03

0,30%

Sòls nus urbans

12,80

0,25%

Lleres naturals

10,28

0,20%

Vies de ferrocarril

9,99

0,20%

Zones verdes urbanes

9,83

0,20%

Zones d'extracció minera

9,83

0,20%

Conreus llenyosos (no vinyes)

8,43

0,17%

Canals artificials

6,17

0,12%

Plantacions de plàtans

1,54

0,03%

in situ amb el treball de camp.

Abocadors

1,23

0,02%

Els conreus herbacis són la coberta dominant a la zona d’influència (4 Km al voltant de l’àmbit) i ocupen poc

Cementiris

1,07

0,02%

més del 38% del total estudiat. Els boscos densos (no de ribera) son la segona coberta més representada

Embassaments

0,72

0,01%

ocupant més del 17% del territori. Just per sota dels prats (que ocupen gairebé el 10% del territori) apareix

Basses agrícoles

0,62

0,01%

l’ús residencial compacte, que amb prop del 6% del total és la 4rta coberta més representada. Aquesta

Basses urbanes

0,62

0,01%

dominància destacada de l’ús urbà, és causada pel nucli urbà de Torelló.

Llacs i llacunes continentals

0,57

0,01%

Conreus en transformació

0,41

0,01%

Matollars - Boscos tallats arreu

0,31

0,01%

Boscos clars de ribera

0,30

0,01%

Preses

0,09

0,00%

Hivernacles

0,04

0,00%

2

Centre de Recerca ecològica i aplicacions forestals
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’àmbit estricte de l’ETAP només hi apareix la coberta de conreus herbacis. A més de la zona on s’ubica
A l’àmbit

Conreus llenyosos i plantacions d'arbres

325,83

6,48%

la depuradora, definida com a tal pel MCSC, destaca una petita àrea definida com a zones d'extracció

Tarteres

255,50

5,08%

minera situada just al nord de l’àmbit. Tot plegat es pot veure en la següent il·lustració:

Pastures intensives

240,67

4,79%

Boscos esclerofil·les i laurifolis

236,89

4,71%

Boscos aciculifolis

104,82

2,09%

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

102,00

2,03%

Boscos mixts de caducifolis i coníferes

87,17

1,73%

Aigües corrents

76,04

1,51%

Camps abandonats, ermots i àrees ruderals

49,01

0,98%

Roques no litorals

45,61

0,91%

Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits

14,99

0,30%

Bosquines i matollars de muntanya i d'ambients frescals de terra baixa

8,10

0,16%

Parcs urbans i jardins

2,44

0,05%

Il·lustració 13: Mapa de cobertes del sòl. Font CREAF

A la següent il·lustració podem veure la distribució espacial dels hàbits a la zona estudiada:
Il·lustració 14: Hàbitats. Font: DTES

3.1.4.- Hàbitats
Amb més del 43% del total de la zona d’influència (4 km al voltant de l’àmbit) els conreus herbacis són
l’hàbitat més representat seguit per les àrees urbanes que ocupen el 105 del total. Amb una cobertura de
prop del 8% del total s’hi situen els boscos d’un
d’una
a banda i els prats per l’altra. El detall de les superfícies
ocupades pels diversos habitat es presenten a la següent taula:
Taula 2: Hàbitats a la zona d’influència. Font: DTES

Hàbitats (4 km al voltant de l’àmbit)
Conreus herbacis
Ciutats, pobles i àrees industrials
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment basòfils, secs, de terra baixa i de la
muntanya mitjana
Boscos caducifolis, planifolis

Superfíci
e
2179,77

43,37%

502,43

10,00%

L’àmbit estudiat es situa dins la categoria de conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt

400,05

7,96%

plujoses. Prop de l’àmbit, resseguint el curs del riu Ter hi apareixen Plantacions de pollancres (Populus

394,80

7,86%

spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls humits
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són l’únic hàbitat d’interès comunitari prioritari que s’ha detectat. La distribució sobre el terrenys dels HIC’s

3.1.5.- Hàbitats d’interès comunitari

es presenten a la següent il·lustració:
Els hàbitats d’interès comunitari (HIC’s) , llistats a l’annex I de la Directiva 97/62/CEE, són una selecció dels
hàbitats naturals presents a la UE dels quals cal conservar mostres representatives que en garanteixin la

Il·lustració 15: Hàbitats d’interès comunitari. Font: DTES

conservació dins el territori de la UE. La Directiva Hàbitats defineix els hàbitats com a "aquelles zones
terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant

si són totalment naturals com si són seminaturals". A continuació, defineix com a hàbitats naturals d'interès
comunitari aquells que, d'entre els hàbitats naturals, compleixen alguna d'aquestes característiques:

•

Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de di
distribució
stribució natural en la Unió Europea.

•

Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea
reduïda per pròpia naturalesa.

•

Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques de la UE, és a dir
l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la mediterrània.

La Directiva Hàbitats defineix els hàbitats naturals prioritaris (amb fons verd a la taula que segueix) com a
aquells hàbitats naturals d'interès comunitari presen
presents
ts en el territori de la UE que estan amenaçats de
desaparició, la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a la UE, a causa de l'elevada
proporció de la seva àrea de distribució natural inclosa en el seu territori.

Els boscos esclerofil·les mediterranis, bàsicament alzinars i carrascars, són l’HIC més representat a la zona
d’influència (4 km al voltant de l’àmbit) ocupant poc més del 7% del total (incloent zones amb absència
d’HIC’s) tanmateix es situen preferentment en zones muntanyo
muntanyoses
ses allunyades de l’entorn immediat dels
cursos fluvials on els boscos caducifolis mediterranis i submediterranis, principalment alberedes, salzedes i
altres boscos de ribera que ocupen prop del 3% del total del territori analitzat. Els boscos de ribera són
l’hàbitat més proper a l’àmbit estudiat. A l’àmbit estricte de l’ETAP no es detecta presència d’hàbitats

d’interès comunitari.
Taula 3: Hàbitats d’interès comunitari. Font: DTES

Hàbitats d’interès comunitari (4 Km al voltant de l’ETAP)

Superfície

% respecte el total

Boscos esclerofil·les mediterranis

365,25

7,27%

Pastures seminaturals

286,11

5,69%

Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis

137,70

2,74%

Vegetació cormofítica de parets i cingleres

84,99

1,69%

Aigües corrents (rius i torrents)

76,04

1,51%

Matollars submediterranis i de zones temperades

20,01

0,40%

Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies

10,01

0,20%

▶

Pastures humides i herbassars megafòrbics

6,80

0,14%

Les AIFF són la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les

Boscos caducifolis de l'Europa temperada

5,01

0,10%

quals tenim una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i

3.1.6.- Espais naturals de valor reconegut
La zona estudiada no es troba dins de cap figura de protecció. Tanmateix es presenten en el present apartat
els espais naturals que han estat reconeguts (catalogats o protegits depenent de cada cas) pels seus valors
ambientals i paisatgístics.

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

atles de distribució
distribució de les espècies a tot el territori català.
Les pastures seminaturals, principalment prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)
són el segon HIC més representat a la zona d’influència. Ocupen més del 5% del total del territori analitzat i

L’àmbit de l’ETAP no es troba inclosa dins aquetes àrees.
La zona més propera inclosa a aquetes àrees correspon al bosc de ribera associat al riu Ter.
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▶

L’inventari ha identificat i delimitat 202 zones humides sense comptar els estanys, les torberes i altres

Forests del Catàleg d’Utilitat Pública

Els Forests del Catàleg d’Utilitat Pública, definits per l’article 11 de la Llei 6/88 forestal de Catalunya, cal

espais afins de l’alta muntanya.

conservar-los i millorar-los per la seva influència hidrològica i forestal. Els boscos poden ser de titularitat

Aquestes zones humides han estat objecte d’una caracterització ecològica (comunitats vegetals, poblament

pública, propietat de la Generalitat o les entitats locals, o privada, incorporats al CUP mitjançant un conveni

animal, etc.) i d’una avaluació del seu interès i problemàtica de conservació i també s’han definit criteris i

o consorci.

recomanacions per gestionar-les.

L’àmbit de l’ETAP i la zona més propera objecte del present informe no es troben a la vora de cap

No hi ha zones humides al territori estudiat.

forest d’utilitat pública. Els forests més propers són el de La Riera, de titularitat pública a Sant Pere de

▶

Torelló i el Bosc del Manso Serratosa, de titularitat privada situat dins mateix del municipi de Les Masies de

L'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona té la missió de gestionar els 12 espais naturals que

Voltregà a la zona de la Serra de Sobremunt.

formen la Xarxa de Parcs Naturals, així com promoure polítiques i eines per a la protecció, la planificació i el

▶

Xarxa de parcs naturals de la diputació de Barcelona

desenvolupament dels espais lliures de la província de Barcelona.

Àrees d’interès geològic

Una de les definicions que es fan del Patrimoni Geològic és la que considera dins aquest terme el conjunt

Cap d’aquest 12 espais es troba situat dins la zona d’influència (4 km) de l’àmbit estudiat objecte del

de recursos naturals no renovables de valor científic, cultural o educatiu (ja siguin formacions i estructures

present estudi.

geològiques, formes del relleu, jaciments mineralògics o paleontològics) que permeten reconèixer, estudiar i

▶

interpretar l’evolució de la història geològica de la Terra i els processos que l’han modelat. En base a

Pel que fa al Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aquest estableix la xarxa d’espais naturals protegits a

aquestes consideracions és Patrimoni Geològic cada un dels elements que conformen el substrat rocós i el

Catalunya, amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes més

registre fòssil que caracteritza la seva edat, dóna informació sobre els paràmetres ambientals durant el seu

representatius i més ben conservats del país.

dipòsit i sobre els processos que es van esdevenir des de llavors fins a l’actualitat.

Cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i Natura 2000, ja que d’acord amb la Llei

L’àmbit d’interès natural reconegut més proper a la zona estudiada és la zona de formacions sedimentàries

12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la declaració d’una zona d’especial conservació (ZEC) o

d'especial rellevància coneguda amb el nom: Escull de la Trona. Està situat al municipi veí de Sobremunt,

d’una zona d’especial conservació per a les aus (ZEPA) implica la seva inclusió automàtica en el PEIN.

quedant així molt allunyat de l’àmbit estudiat.

L’aprovació de la proposta catalana de Natura 2000 per part del Govern de Catalunya (Acord de 5 de

Espais naturals de protecció especial

setembre de 2006) ha comportat una ampliació substancial del PEIN. En efecte, quan va aprovar-se l’any

▶

Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i la xarxa natura 2000

Pel que fa als Espais Naturals de protecció especial, La llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

1992, el PEIN incloïa un 21 per cent del territori català; actualment, després de les ampliacions puntuals

estableix les modalitats de protecció especial següents:

dels darrers anys i un cop incorporats els espais de Natura 2000, l’àmbit terrestre del PEIN s’aproxima al 30

•

Parcs nacionals

per cent del territori i els espais marins sumen quasi 80.000 hectàrees.

•

Paratges naturals d'interès nacional

L’àmbit objecte del present estudi resta fora dels límits del PEIN així com de la resta d’espais protegits. Cal

•

Reserves naturals integrals

destacar l’espai PEIN de La Riera de Sorreigs al sud oest del municipi dins el T.M de Santa Cecília de

•

Reserva natural parcial

Voltregà, i l’espai PEIN Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt als municipis de Sant

•

Parcs natural

Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló.

La llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals estableix una altra figura de protecció:
•

Amb tot els espais protegits o de valor reconegut a l’entorn de l’àmbit estudiat es presenten a la següent
il·lustració:

Reserva natural de fauna salvatge.

No existeixen espais naturals de protecció especial a la zona d’influència estudiada
▶

Zones humides

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat l’inventari de zones humides de les conques
internes de Catalunya amb un objectiu doble de:
•

Facilitar l’aplicació i el compliment del que disposa l’article 11.1 de la Llei 12/1985, d’espais naturals,
en relació amb la protecció de les zones humides.

•

Constituir la base per a la redacció del futur Pla sectorial de zones humides previst en el Pla
sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya.
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Il·lustració 16: Espais naturals de valor reconegut. Font: DTES

2. L’aparició d’àrees edificades disperses en el territori, especialment urbanitzacions i polígons industrials.
Aquestes àrees no només són barreres que dificulten la connectivitat funcional, sinó que solen alterar

significativament el paisatge circumdant característic d’un indret.

Com es pot veure en la següent il·lustració l’àmbit estudiat es troba a l’eix connector del riu Ter. El cercle
vermell indica la situació aproximada de l’àmbit.
Il·lustració 17 Principals eixos estructurants i de connexió ecològica. Font: DTES

▶

Connectivitat ecològica

Entenem per connectivitat el grau de connexió física entre els paisatges identitaris (naturals o
antropogènics) d’un lloc. Aquest concepte de connectivitat es pot dividir en tres aspectes fonamentals:
• Connectivitat funcional o ecològica. Consisteix en l’adequada connexió dels espais naturals per tal de
garantir la dispersió de les espècies, sobretot de fauna i flora, i d’evitar l’aïllament de les poblacions.
paisatgística.. Es refereix a la continuïtat dels paisatges propis i de qualitat d’un municipi,
• Connectivitat paisatgística
una vall, una regió... Els espais agrícoles, forestals i fluvials haurien d’estar lligats i no envoltats
completament per àrees urbanitzades ni separats per grans barreres longitudinals.

• Connectivitat social. Es refereix al grau de conservació de les vies tradicionals de connexió d’un
territori. Agrupa xarxes de camins veïnals, ramaders i lúdics, normalment usats per anar a peu. Aquests,
juntament amb els paisatges que els envolten, ajuden a l’estructuració del territori, independentment de

les grans infraestructures viàries. La connectivitat es troba amenaçada bàsicament per dos factors:
1. L’existència d’elements lineals que creen barreres. Solen ser infraestructures terrestres, com carreteres,
vies de tren o canalitzacions artificials d’aigua, tot i que les línies elèctriques aèries també interfereixen
negativament, tant en la connectivitat funcional com en la paisatgística. Aquestes barreres només poden
ser travessades per la fauna o pels vianants exposant-se a un elevat risc i, per tant, es consideren

mancades de permeabilitat.

3.1.7.- Protecció contra la contaminació lluminosa
El principal objectiu d’aquest apartat ha de ser garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat
l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn. D’acord amb la nota informativa
sobre la derogació del Decret 82/2005, de 3 de maig, publicada el 5 de desembre de 2011 al DOGC núm
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6019, la normativa de referència sobre la contaminació lluminosa és, a més de la Lle i 6/2002, el Reial decret
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions

Taula 4: Prevenció de la contaminació lluminosa. Font: Decret 82/2005
Làmpades

d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el què
Flux de l’hemisferi superior (%)

estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03.
D’acord amb el mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa esmenada pels ajuntaments de
3

Catalunya i aprovada pel DMAH el 19 de desembre del 2007, la zona estudiada es situa en una àrea de
protecció alta front a la contamin
contaminació
ació lluminosa. Les àrees urbanes i industrials han estat incloses a la zona

de protecció moderada.

vespre
nit
vespre
nit
vespre
nit

(*) sodi
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5
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Enlluernament pertorbador (%)
Il·luminació intrusiva
Intensitat lluminosa màxima en direcció a àrees
protegides (kcd)
Lluminància màx. rètols lluminosos (cd/m2)

Il·lustració 18: Protecció contra la contaminació lluminosa. Font: ICC i DTES

Lluminància màxima d’aparadors i finestres (cd/m2)

Lluminància mitjana màxima de façanes i monuments
(cd/m2)

Zones E2 (protecció alta)
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(*) preferentment VSBP/VSAP (làmpades de vapor de sodi a baixa pressió / làmpades de vapor de sodi a
alta pressió)

3.1.8.- Activitats extractives
Les activitats extractives incideixen sobre el territori i sobre el paisatge i causen impactes ambientals
apreciables i variables. La situació de l'explotació -subterrània i/o a cel obert-, la distribució geològica del
material que s'extreu, la durada de l'activitat, l'àrea d'afecció, i els usos i la coberta del sòl anteriors a
l'explotació són factors determinants de l'impacte ambiental.
L'aprofitament dels recursos minerals naturals ha de tenir presents l'equilibri i la conservació del medi físic i
del paisatge. El Parlament de Catalunya va aprovar, l'any 1981, la primera normativa específica de l'Estat
espanyol dedicada a la protecció i a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. Aquesta
Per tal de facilitar el compliment de la Ll
Llei
ei vigent, es presenta a continuació la taula de prevenció de la

normativa es va fonamentar en la necessitat de preveure i de pal·liar les conseqüències negatives
negatives que les

contaminació lluminosa i els valors d’il·luminació que aquest EIIP proposa d’incloure al si de la

activitats extractives tenen sobre el medi físic. La normativa restauradora per als espais afectats per

documentació del projecte adaptant les lluminàries presents de la zona a les recomanacions de l present

activitats extractives vigent a Catalunya és pionera en matèria de protecció ambiental.

document:

Les principals activitats extractives a l’entorn de
de l’àmbit estudiat es presenten en la següent taula:

3

Departament de Medi ambient i habitatge, actualment inscrit al DTS.
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Il·lustració 19: Activitats extractives. Font: DTES
Taula 5: Activitats extractives. Font: DTES

Nom explotació
AMP DESPUJOL 05
AMP EL DALMAU BA20080122(ADQ)
AMPLIACIÓ CONANGLELL
AMPLIACIÓ DESPUJOL
AMPLIACIÓ DESPUJOL 03
AMPLIACIÓ DESPUJOL 04
AMPLIACIÓ DESPUJOL 2
AMPLIACIÓ LA MORETA
CAN CARRIEL BA20060104
CAN JOANET
CONANGLELL
CONANGLELL II
CONANGLELL III
DESPUJOL
EL CALLÓS BAD070108(ADQ)
EL DALMAU
EL GARRIGAR BA20070153
EL PLANÉS BA20070162
GALLIFA
GALLIFA II BAAD070252(ADQ)
GALLIFA III
GAMBIRES
L'ESPONA BA20040074
LA MAMBLA
LA MAMBLA BA20040134
LA MORETA
MAS COLOMER
MAS RIERA
NOVA RIERA
SERRATOSA
SORRAL

Material
graves
graves
graves
graves
graves
graves
graves
graves
calcàries
graves
graves
graves
graves
graves
graves
graves
calcàries
calcàries
graves
graves
graves
graves
graves
graves
graves
graves
graves
graves
graves
sorres

Estat
activitat restaurada en període de garantia
activitat en actiu i restauració no iniciada
activitat finalitzada
activitat finalitzada
activitat finalitzada
activitat finalitzada
activitat finalitzada
activitat finalitzada
activitat en actiu i restauració no iniciada
activitat amb afecció pendent de regularització
activitat en actiu i restauració no iniciada
activitat finalitzada
activitat finalitzada
activitat finalitzada
activitat en actiu amb restauració integrada
activitat en actiu amb restauració integrada
activitat en actiu i restauració no iniciada
activitat no iniciada
activitat finalitzada
activitat en actiu amb restauració integrada
activitat finalitzada
activitat finalitzada
activitat en actiu i restauració no iniciada
activitat finalitzada
activitat en actiu i restauració no iniciada
activitat finalitzada
activitat restaurada en període de garantia
activitat en actiu i restauració no iniciada
activitat en actiu amb restauració integrada
activitat finalitzada
activitat finalitzada

L’àmbit estudiat es troba, en la seva totalitat dins l’àrea de l’activitat extractiva Conanglell II. Es tracta d’una
activitat finalitzada.
D’acord amb l’exposat per la Oficina de Gestió Ambiental Unificada, al document de referència del POUM
de Les Masies de Voltregà, en l’actualitat son explotacions en actiu la Pedrera Ampliació Dalmau i la
pedrera Gallifa II.
Tot plegat es pot veure en la següent il·lustració:

3.1.9.- Relleu i Geomorfologia
▶

Altimetria

A la zona d’influència analitzada, de quatre quilòmetres al voltant de l’àmbit, el rang d’altituds oscil·la entre
els 453 metres a les zones més baixes, corresponents a la llera del Ter fins als 921 als punts més elevats,
tant al nord (Serra de Bellmunt) com a l’oest (Serra de Bescanó i Serra de Sobremunt) de l’àmbit.
En canvi, la zona estricat de l’àmbit de l’ETAP, així com el seu entorn més immediat presenta oscil·lacions
mínimes en l’altimetria. Concretament a l’àmbit de l’ETAP , les altituds oscil·len entre els 496 i els 498.Les
dades d’altimetria es presenten en la següent taula:
Taula 6: Rang d’altituds a la zona d’influència (4 km al voltant dels límits de l’ETAP) i a l’àmbit estudiat. Font: ICC

Rang altituds zona d'influència
453 -524
524 - 583
583 - 652
652 - 752
752 - 921
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%
29,85%
32,68%
22,66%
12,79%
2,02%

Altituds àmbit
496
497
498

%
0,43%
51,49%
48,09%
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La distribució espacial de les altimetries que es presenta a la següent il·lustració, situa l’àmbit estudiat en un

Cal esmentar també els pendents destacats que apareixen seguint els diversos cursos fluvials. La

zona planera i enclotada respecte el seu entorn , fruit de l’erosió del terreny pel pas del riu i de l’activitat de

distribució de les pendents es pot veure a la següent il·lustració:

l’antiga activitat extractiva.
Il·lustració 21: Pendents. Font: ICC

Il·lustració 20: Altimetria. Font: ICC

▶

3.2.- Components i valors del paisatge

Pendents

L’àmbit estudiat, i el seu entorn més immediat, és com s’ha dit una zona planera, de fet, més del 82% del

terreny on es preveu la implantació de l’ETAP té un pendent inferior al 5%. A més en aquest àmbit no es

Amb la descripció dels components i valors del paisatge (detallada en diferents apartats d’aquest mateix
document) es pretén identificar els principals elements que caracteritzen
caracteritzen i estructuren el lloc i la zona on es

supera en cap cas el 15%.

preveu l’actuació proposada.
En canvi, si observem la zona d’influència, els pendents superior al 20% son els més representats. Això és

El fons escènic de la zona estudiada es configura a partir dels serrats elevats a l’est i el nord, al sud la plana

així perquè a l’àrea d’influència hi trobem terrenys muntanyosos. Tot plegat es pot veure en la següent taula.

amb presència de mosaic agroforestal i marcat per la presència de turons testimoni que “trenquen” la
continuïtat del paisatge i ajuda, creant pantalles visuals i elements que trenquen la monotonia, a integrar

Taula 7: Pendents a l’àmbit d’estudi. Font: ICC

menys del 5%
5 al 10%
10 - 15%
15 - 20%
més del 20%

Zona d'influència (4 km al voltant de l’àmbit) Àmbit de l'ETAP
19,82%
82,55%
14,47%
10,64%
18,58%
6,81%
8,85%
-38,28%
--

paisatgísticament la diversitat característica de la zona.
També cal tenir en compte les infraestructures de comunicació
comunicació i serveis i línies elèctriques. Especialment la

C-17.
A manca de l’aprovació del catàleg del paisatge de les comarques centrals, a continuació es realitza una
aproximació sintètica a les unitats de paisatge de l’entorn estudiat, enteses com a àrees
àrees estructuralment,
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funcionalment o visualment coherents sobre les quals pot recaure un règim diferenciat de protecció, gestió o

3.2.1.- Valors de l’espai

ordenació.
Així, es presenten un seguit d’unitats espacials significatives de paisatges específics, relacionant factors

A partir dels components del paisatge analitzats, es pretén en aquest apartat desglossar i sintetitzar els

territorials, del medi i factors culturals, que ens poden donar una idea general de les unitats paisatgístiques

principals valors paisatgístics que determinen la qualitat paisatgística de l’àmbit estudiat. Per a dur a terme

a l’entorn de l’àmbit estudiat:

aquesta síntesi, s’ha considerat adient elaborar la taula que segueix a continuació:

•

Ambients fluvials

•

Zones muntanyoses

•

Nuclis Urbans

•

Zones agrícoles de la plana

•

Zones agrícoles a la ribera del Ter

•

Taula 8: Taula de valors del paisatge.

Tipus de Valors

Subtipus

Característiques / Comentaris

Destaquen en aquest punt les zones limítrofes de les grans zones
Interfícies
harmòniques

Mosaic agroforestal de transició plana muntanya

L’àmbit estudiat es trobaria d’acord amb aquesta classificació a les zones agrícoles a la ribera del Ter. En

paisatgístiques identificades: les zones urbanes, les zones agrícoles i les
àrees muntanyoses. Sovint els límits entre les zones no aconsegueixen una
transició suau. Aquest paisatge té una capacitat mitjana de transmissió de
bellesa, degut al seu caràcter de mosaic dominat pel riu Ter.

aquesta zona val la pena destacar els components principals:

Es fa difícil el sorgiment de patrons nítids pel fet de trobar-se l’àmbit en un

Àrees de conreu, bosc de ribera, elements construïts sense continuïtat amb la trama urbana (àrees

Estètics

context antropitzat que deriva de: (1) les àrees urbanitzades i (2) les

logístiques o antigues colònies).
Patrons nítids

De l’anàlisi de les relacions entre components se’n pot concloure pel que fa a:

construccions no lligades a la trama urbana, i les infraestructures. Sovint a les
àrees boscoses

de cert interès paisatgístic i als conreus s’hi troben

Unitat: el paisatge té una unitat en el sentit que les parts no configuren valors importants i destacats sinó

“esquitxos” discordants del sòl antròpic. Que desvirtuen la qualitat

que al trobar-se interrelacionats és quan representen una unitat concreta, caracteritzable i de certa entitat.

paisatgística i generen un fort impacte.

El paisatge actua com a conjunt ja que no es detecten unitats amb valors destacats, concrets i que les
Fons escènics

caracteritzen de manera diferenciada.
La presència del riu ajuda a augmentar la complexitat del paisatge. A això cal sumar-hi el fet que ens trobem
en una zona planera però que comença a enfilar-se cap a les zones d’orografia més complicada i la

Els fons escènics, el cromatisme i alguns dels components del paisatge com
poden ser els espais protegits tenen un interès notable.
Algunes de les zones muntanyoses al voltant del municipi han estat incloses

Ecològics

Espais d’interès

presència de turons i altres elements naturals que “destaquen” i unifiquen la percepció del paisatge a través

al PEIN. Es detecten hàbitats d’interès comunitari i àrees d’interès faunístic i
florístic al llar del curs del riu Ter.

de la diversitat més que no pas de la monotonia. Els elements discordants més importants son les
infraestructures i les construccions no lligades amb la trama urbana.
Varietat: entre els components agroforestals es dóna una ordenació força harmònica fruit de la lògica

Zones agrícoles

productius si es valora des del punt de vista agrícola, ramader o forestal.

Productius

dominant d’altitud, orientació, pendent i intensitat de conreu. Les disfuncions rellevants són derivades

Zones industrials

d’infraestructures i zones degradades i d’altres alteracions menys significatives com poden ser les granges.
Els components urbans, amb trama força compacta, eviten una major diferenciació entre unitats.
Intensitat: es troben certs contrastos en la composició i les diferències són importants en un marc força

En termes de productivitat aquest paisatge gaudeix d’alguns elements

Apareixien zones industrials sobretot vinculades al nucli de Torelló, polígon
industrial Matabosc. En alguns casos al llarg del riu.

El municipi de Les Masies de Voltregà compta 95 elements inventariats d’acord amb el mapa de

Històric

patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona. A l’entorn de l’àmbit estudiat cal destacar SANTA

ampli de territori.

BÀRBARA DE CONANGLELL (Patrimoni immoble de titularitat privada) i el CASTELL DE

Integritat: el grau de naturalitat és moderat, fruit de la certa transformació dels conreus, de les

CONANGLELL (Jaciment arqueològic).

infraestructures viàries i energètiques, de la proximitat al nucli urbà, etc.
Complexitat: la informació visual a processar és relativament elevada per trobar-se en una zona en
transició entre paisatge agrícola i forestal i el de proximitat a la zones urbanes amb les conseqüents
infraestructures urbanes, les xarxes de comunicacions i les zones industrials associades.

Ús social

Relacionat principalment amb la mobilitat. Entre d’altres el sender de Gran recorregut GR-210
ressegueix el curs del riu Ter al seu pas per l’àmbit estudiat

Si se’n pretén establir una valoració en termes de qualitat paisatgística, en bona part subjectiva però, es
podria considerar una qualitat mitja, aquesta valoració es basa en els aspectes intrínsecs del paisatge i els
seus valors estètics, ecològics, productius i socials. En aquest sentit, es tracta d’un paisatge ubicat en una
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zona limítrof entre la depressió Central Catalana i els massissos prepirinencs. L’espai es caracteritza per la
presència del riu Ter.

Taula 9: Anàlisi de la fragilitat dels factors biofísics. Font: elaboració pròopia

Factor

Comentaris

Densitat de la

La vegetació més destacable al voltant de l’àmbit és a vegetació de ribera que

vegetació

actua de pantalla visual, i a més envolta l’actuació excepte a la part oest.

3.3.- Principals dinàmiques del paisatge
De les conclusions del procés participatiu per a la confecció del Catàleg del Paisatge de les comarques
Centrals se’n desprenen un seguit de conclusions generals que indiquen els punts més negatius des del
punt de vista de la millor i el manteniment de la qualitat paisatgística
•
•

Capacitat
4

d’absorció

Malgrat trobar-se en una plana d’indret es troba lleugerament enclotat respecte

Alçada

els elements del seu voltant.

Impacte infraestructures: Especialment la C-17 recentment desdoblada.
Diversitat

Creixement deslligat de la trama urbana: apareixien alguns polígons industrials i residencials

Com s’ha descrit l’actuació s’emmarca en una zona amb diversitat de paisatges
(Agrícola, forestal, ribera del Ter, Nucli urbà de Torelló).

deslligats de la trama urbana principal.

Contrast

La diversitat d’usos del sòl (urbà, industrial, agrícola, forestal) confereix un elevat

•

Actuacions poc integrades: Especialment lligada a noves construccions logístiques.

cromàtic

contrast cromàtic a l’àmbit estudiat.

•

Poca acció urbanística coordinada, especialment al voltant dels centres urbans més importants de la

El pendent

Zona amb poc pendent.

comarca, provocant excés de zones industrials i inconnexes entre si.
Capacitat d’absorció alta
Capacitat d’absorció mitja

3.4.- Fragilitat paisatgística

Capacitat d’absorció baixa
Es defineix la fragilitat paisatgística com la susceptibilitat d’un paisatge al canvi quan s’hi desenvolupa un ús
o activitat sobre aquest. Expressa el grau de deteriorament que el paisatge experimenta davant la incidència
de determinades actuacions.

Tenint en compte el projecte proposat i les característiques del territori analitzat, la fragilitat paisatgística
derivada dels factors biofísics en l’àmbit estudiat és alta.

Partint del fet que la fragilitat no és intrínseca al territori, sinó que depèn de l’activitat o ús que hi realitzem,
cal considerar un seguit de factors i relacionar-los amb l’activitat que estem analitzant, entre d’altres caldrà
considerar, els elements descrits en apartats anteriors d’aquest estudi: el pendent, la densitat i alçada de

3.4.2.- Fragilitat dels factors morfològics

vegetació, el contrast cromàtic, l’orientació, etc.

Es consideren en aquest punt la fragilitat paisatgística derivada de la conca visual i la seva amplitud. De

Per tal de dur a terme un anàlisi detallat de al fragilitat paisatgística de l’àmbit estudiat s’ha considerat

l’anàlisi de visuals elaborat en aquest mateix document, se’n desprèn a mode de síntesi:

convenient analitzar els factors biofísics, els factors morfològics i els factors històrics i culturals.

3.4.1.- Fragilitat dels factors biofísics

L’àmbit del projecte es una zona no visible des de la majoria de punts amb freqüentació

•

La vegetació de ribera pot jugar un paper de pantalla visual important

La fragilitat paisatgística derivada de la conca visual és baixa sense considerar les pantalles existents ni les

En general, una major complexitat i diversitat dels factors biofísics, comporta una menor fragilitat
paisatgística. A continuació es presenta una taula amb l’estimació de la capacitat d’absorció d’impactes
paisatgístics per a cada un dels factors considerats.

•

propostes de minimització.

3.4.3.- Fragilitat dels factors històrics-culturals
La fragilitat dels factors històrics i cultural ve determinada per la presència de dos elements principals:
Equipaments i altres elements històrics (camins, dolmens, ermites i altres elements que atrauen visitants)
A l’àmbit estudiat cal destacar tres elements:
4

Mesura la resiliència del paisatge davant de modificacions o pertorbacions del paisatge
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•

Santa Bàrbara de Conanglell (patrimoni immoble de titularitat privada)

•

Castell de Conanglell (jaciment arqueològic).

concretament en el punt on comença el canal del rec del Pla del Conanglell ( X-437.879,00, Y-

•

Sender de gran recorregut GR-210

4.655.597,90).

Es valora la fragilitat paisatgística associada ales factors històrics i culturals com a Moderada.

-

-

La captació es realitzarà aprofitant l’assut que hi ha abans que el Ter creui el pont de Conanglell,

La conducció transcorrerà seguint el mateix traçat del canal de rec existent del Pla del Conanglell
concretament

paral·lel

al

08116A001000090000JR

4.- PAISATGE I PROJECTE

riu
i

Ter

i

passant

posteriorment

per

per

la

la

finca

finca

amb
amb

referència
referència

cadastral
cadastral

08116A001000020000JP, que limiten a l’est amb el riu Ter.

La totalitat de la zona afectada per les actuacions previstes en el projecte executiu de l’estació de
tractament d’aigua potable (ETAP) d’Osona Nord i Voltreganès, 1ª fase, és correspon a sòl de protecció
preventiva segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals i està classificat com a sòl no
urbanitzable, zona N23, reserva natural agrícola protegida, segons les Normes Subsidiàries del municip i de
les Masies de Voltregà. Actualment la zona són camps de conreu.

Cal dir que en les finques afectades per la construcció de la conducció existeix la corresponent

servitud perpètua de pas d’aqüeducte i la ocupació temporal per l’execució de les obres.
Com dèiem, part d’aquesta canalització està dins la classificació de sòl no urbanitzable N24 de les NNSS de
Les Masies de Voltregà, identificada com a Reserva vegetal i paisatgística protegida.
Part d’aquesta canalització transcorre per la zones de servitud i policia del domini públic hidràulic, amb lo
qual precisarà el corresponent permís de l’ACA i haurà de complir la legislació vigent en l’àmbit d’aigües.
Segons aquesta classificació del sòl no urbanitzable, la zona N23 correspon a espais que cal preservar pel

Il·lustració 22: Detall urbanístic de l’àmbit. Font: Mapa Urbanístic de Catalunya.

seu valor agrícola. Segons l’article 98 de les NNSS de Les Masies de Voltregà:
1.- Únicament si admeten els usos agrícoles i ramaders que no comportin edificació, exceptuant els que
preveu l’article 92. a, b i c de les mateixes normes. Es podran realitzar activitats de conreu en totes les
seves varietats, però no podrà edificar-s’hi o construir-s’hi cap element fix, temporal o perpetu que es
contradeixi amb l’aprofitament del Sòl per als usos productius de sembra.
2.- Els camins, les rieres, els marges i tots els elements naturals, arbres i vegetació, que hi hagi en aquesta
zona són també susceptibles de la mateixa protecció i per tant, no podrà variar-se el seu traçat o el seu
emplaçament i únicament es podrà sol·licitar llicència municipal per millorar el seu aspecte, la seva
emplaçament
conservació o la seva funcionalitat.
3.- Les masies que ja existeixen a l’hora e ser aprovat aquest Document, vénen regulades pel que es
preveu en l’art. 97.2 d’aquestes Normes.
4.- En aquestes zones s’admeten l’extracció d’àrids.

Per tant, d’acord a l’article 98 de les NNSS de les masies de Voltregà, únicament s’admeten en aquesta
zona els usos agrícoles i ramaders, a més de l’extracció d’àrids. No obstant, tenint
tenint en compte l’article 47 de
la Llei d’urbanisme, l’abast del projecte es correspon al d’una actuació d’interès públic en sòl no
urbanitzable, motiu pel qual aquest pot desenvolupar-se d’acord al que s’estableix en l’article 48 de la llei
d’urbanisme i a l’article 47 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

Val a dir que el nou POUM de les Masies de Voltregà, en aquests moments en tràmits de redacció,
contempla la qualificació de l’àmbit del present projecte com a Equipament.
Part de la zona de canalització, que actualment ja està oberta com a canal de rec i que el projecte preveu

aprofitar, parcialment, com a captació i conducció amb les següents especificacions:

Pel que fa al paisatge, aquesta
aquesta zona agrícola limita amb una zona de bosc de ribera de valor natural, que
conforme el meandre del riu Ter. En aquesta zona de bosc de ribera hi passa un dels senders vora Ter, que
també és GR, GR-210 (senders de gran recorregut). La zona on es vol portar
portar a terme el projecte queda
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enfonsada respecte a la resta de paisatge i molt amagada per la vegetació de ribera del meandre del Ter,
per tant serà visible des de punts molt determinats.
A continuació descriurem el projecte que es pretén portar a terme en aquest indret. El projecte contempla la
definició i valoració dels següents apartats:
-

Obra de captació al riu Ter, aprofitant l’assut existent a l’inici del canal del rec del Pla del Conanglell.

-

Conducció de connexió entre la captació i la nova planta de tractament aprofitant el canal del rec del
Pla del Conanglell.

-

Bombament de capçalera.

-

Línia de tractament (obra civil i instal·lacions associades) per tractar un cabal d’aigua de 6.000
3

m /dia.
-

Dipòsit d’aigua tractada.

-

Edifici d’explotació, format per:
o

Sala de bombes.

o

Serveis.

o

Sala de control / Despatx.

o

Sales tècniques, formades per un laboratori i una sala de quadres elèctrics.

Com podem veure les actuacions que tindran més impacte paisatgístic, seran la construcció de l’edifici, la
zona de tractament d’aigües i els diferents vials. La resta de serveis van soterrats, amb lo qual l’impacte
paisatgístic es limita al moment de construcció i en la seva posterior restauració. En la fase d’explotació

-

Vial d’accés a l’ETAP des del camí existent d’accés a l’EDAR.

-

Urbanització de la parcel·la, que contempli l’ampliació de la planta.

-

Subministrament externs (electricitat, aigua potable i telefonia).

l’impacte paisatgístic serà nul.

4.1.- Descripció de l’emplaçament i visibilitat
L’àmbit del projecte és troba situat al municipi de Les Masies de Voltregà, just al límit amb el municipi veí de
Il·lustració 23: Plànol actuació. Font: Pròpia. Colomer-Rifà, 2012.

Torelló. La zona, coneguda com del Conanglell, està marcada pel meandre que realitza el riu Ter en
aquesta espai. Aquesta disposició fa que l’àmbit quedi una mica enclotat respecte a la resta i bastant
amagat per la vegetació de ribera del riu Ter. Molt pròxim a la zona d’implantació i trobem l’Estació de
Depuració d’aigües Residuals Vall del Ges (EDAR), construïda en una zona qualificada d’Equipaments per
les Normes Subsidiàries.
Concretament la nova potabilitzadora estarà situada en una parcel·la propietat de l’Agència Catalana de
l’Aigua, qualificada com a sòl no urbanitzable, que es troba limitada al nord pel camí de terra d’accés a
l’EDAR, a l’oest per l’EDAR, el sud pel canal del rec del Pla del Conanglell i a l’est per camp de cultiu.
La parcel·la es la núm.3 del polígon 1 de la finca amb referència cadastral 08116A001000030000JL, que té
2

una superfície total de 31.106 m i es troba a la cota de 496,50 en l’extrem més baix i la cota 499,20 en
l’extrem més elevat, amb lo qual podem comprovar que es gairebé plana.
Les coordenades UTM del centre de la parcel·la són: X- 438.210,90; Y-4.655.241,61.
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2

Segons el plànol d’emplaçament del projecte, l’àmbit d’actuació ocupa una superfície total de 5.796,50 m .

Pel que fa al PTPCC ens trobem en la gran majoria de l’àmbit en sòl de protecció preventiva, exceptuant

La parcel·la ocupada, de forma rectangular, té el seu eix longitudinal orientat en la direcció N-O S-E.

part de la zona de la canalització canal del rec del Pla del Conanglell, que ens trobem en sòl classificat com

L’accés a aquesta parcel·la es fa a través del mateix camí que dona accés a la EDAR Vall del Ges des de la

de protecció especial.
L’orografia i vegetació de la zona, fa que l’àmbit quedi ensotat respecte a l’entorn més immediat i

carretera BV-5225, de Conanglell.

parcialment amagat per la vegetació de ribera del meandre del riu Ter.
Il·lustració 24: Ortofotomapa de la ubicació de la zona. Font: ICC

Tot i tenint en compte que durant la implantació s’elevarà el terreny fins a la cota de 499,50, és a dir uns 3
metres des del nivell més baix, fent una primera aproximació teòrica que acabarem de concretar amb el
model d’elevacions del terreny i el treball de camp, creiem que l’àmbit només serà visible des de punts
pròxims situats al nord i sud d’aquest, ja que la resta quedaran amagats totalment per la orografia i la
vegetació, que actua de pantalla visual.
D’aquests àmbits des d’on pressuposem que pot ser visible, en prendrem en major consideració dos, la
zona nord del Conanglell (carretera, urbanització i turó del Castell de Conanglell) i la zona sud (puig de les
tres creus i serrat pròxim), que gairebé inclourà tota la zona visible.

4.1.1.- Estructura del lloc
L’àmbit del projecte es troba en una zona agrícola pròxima al riu Ter, just al costat del EDAR de la Vall del
Ges. La zona d’influència és una zona d’alt valor natural, sobretot per la presència del riu Ter, amb una zona
fortament antropitzada com és la ciutat de Torelló.
Com elements importants presentes a l’àmbit d’influència del projecte i trobem, al nord, la urbanització de
Conanglell i el castell de Conanglell, ubicat al turó de darrera la urbanització de Conanglell, al nord-oest,
Santa Bàrbara de Conanglell, el nord-est, sud-oest i sud-est, el bosc de ribera del riu Ter, per darrera aquest
bosc de ribera i situat al sud est i trobem el santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera i el Puig de les Tres
Creus i just al sud i trobem l’antiga fàbrica de Filatures Gossypium S.A. que actualment es troba
abandonada. Per tant, ens trobem en un àmbit natural i agrícola, marcat pel riu Ter i els camps de conreu
Gairebé tota la zona afectada pel projecte executiu de l’ETAP és correspon a zona agrícola, classificada

pròxims i amb zones fortament antropitzades com seria la ciutat de Torelló.

segons les normes amb la clau N23 de reserva natural agrícola protegida, exceptuant la zona de la
canalització del canal del rec del Pla del Conanglell, que part d’aquesta canalització es troba en la zona amb
clau N24 de reserva vegetal i paisatgística protegida.
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Il·lustració 25: Panoràmica de la zona des del Castell de Torelló. Font: Elaboració pròpia.

Podem veure que des d’aquesta posició enlairada des del Castell de Torelló, la zona d’actuació no es

-

visible. Des d’aquest punt podem veure l’estructura de lloc, fortament antropitzada en la ciutat de Torelló i
agrícola i natural a la zona del meandre del Riu Ter i els camps de darrera.
Des d’aquesta panoràmica que ens ofereix aquesta fotografia podem observar les següents zones,

CERVIÀ: Marca la zona on hi ha Can Cervià i Can Company, dues cases habitades per sobre la l’antiga
fàbrica de FGSA. Situades als municipis de Torelló.

-

ETAP: Zona on es construirà l’ETAP. Podem veure que no es visible des d’aquest punt, queda
amagada per la vegetació de ribera del riu Ter. Situat a les Masies de Voltregà, a les zona de les hortes

d’esquerra a dreta:

de Conanglell.
-

PUIG : Turó anomenat per la gent de Torelló “del Puig”, on molta gent de Torelló va a caminar. Es troba
sobre la zona esportiva. Situat al municipi de Torelló.

-

SERRAT: Darrera el qual transcorre el camí d’accés a diferents cases de la zona de la Coromina. Des
d’aquest serrat l’àmbit d’actuació és visible. Situat al municipi de Torelló.

-

-

TORELLÓ: Ens marca la ciutat de Torelló. En la panoràmica es pot veure tota la seva extensió.

-

SBC: Santa Bàrbara de Conanglell. L'església pertanyia al desaparegut nucli de Conanglell, que fou

SMRP: Santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera. Zona molt freqüentada. Situat al municipi de

conegut com a vila rural a partir de 1125. Des del 1857, Conanglell fou ocupat per diferents serveis de

Torelló.

l'exèrcit. Aquests reedificaren l'església, avui abandonada. Queda al mig d’un camp i no hi ha cap camí

PTC: Puig de les Tres Creus. Sobre el Santuari de Rocaprevera i rodejat pel camí que porta a la

per accedir-hi. Reconegut pel patrimoni immoble de la Diputació de Barcelona, Número d'element:

Coromina. Continuació d’una serralada d’altiplans que enllaça amb el Puig. Bé Cultural d’Interès Local

08117/1. Sense protecció. Situat al municipi de les Masies de Voltregà.

(BCIL) 18/35 P.E.U. CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I PAISATGÍSTIC DE
TORELLÓ. Turó amb fita i mirador sobre tot el terme de Torelló i municipis veïns. Situat al municipi de
Torelló.

-

UC: Urbanització del Conanglell. Urbanització de nova construcció realitzada els darrers anys.

-

TCC: Turó del Castell del Conanglell. Fortalesa de planta complexa en total estat d'abandó.
S'aprecien murs que en alguns trams assoleixen, en la seva part visible, 0,50 m de potència. L'aparell

-

-

FGSA: Antiga fàbrica de Filatures Gossypium S.A., actualment abandonada. Situat al municipi de

constructiu està compost per blocs de pedra irregulars de mida mitjana i gran i maons, tot plegat lligat

Torelló.

amb morter de calç. Casa forta documentada l'any 1139. Antiga torre i després casal noble dels

TER: Marca aproximadament el bosc de ribera del riu Ter, en el meandre que realitza a la zona

Conanglell. Va refer-se al segle XVIII i es va modificar durant el segle XIX quan era una instal·lació de

d’actuació. És una important pantalla visual per l’actuació, on s’intensificarà el seu efecte durant la

l'exèrcit (1875). Reconegut pel patrimoni immoble de la Diputació de Barcelona, Número d'element:

primavera i estiu, amb l’esclat de la fulla dels arbres. El riu Ter fa de límit entre els municipis de Torelló i

08117/2. Protecció legal. BCIN: R-I-51-5535. Situat al municipi de les Masies de Voltregà.

les Masies de Voltregà.

-

Un altre element important no identificat en la panoràmica, ja que no es visible, és el camí vora Ter, en
aquest cas identificat com a GR- 210 (sender de llarg recorregut).
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Il·lustració 26: Vista recorregut GR-210 per la zona de l’àmbit. Font: ICC

Per tant, pels factors limitats explicats anteriorment i pel fet de disposar d’aquesta parcel·la per part de l’ACA
apte per la construcció d’un equipament d’aquesta tipologia, fan de la ubicació proposada la més idònia en
termes tècnics i econòmics i no fan viable l’avaluació d’alternatives.
Per tant, en aquest document haurem de veure si paisatgísticament aquesta alternativa proposada suposa
molts impactes o pel contrari el lloc i la implantació proposada són correctes a nivell paisatgístic i es poden
integrar correctament aplicant unes mesures preventives i correctores mínimes.

4.1.3.- Anàlisi de la visibilitat
Els factors de visibilitat són d’especial importància per tal de poder caracteritzar el paisatge existent.
Els diversos mapes de la conca visual s’han fet a través de la utilització d’un Model d’Elevacions del Terreny
(MDT) de mida de malla 5x5 de l’ICC.
Cal en tot moment considerar que l’anàlisi de visibilitat inclou totes de determinacions d’obra i alçada dels
edificis tal com es detallen en la memòria del projecte executiu. En canvi, l’efecte de pantalla visual que
poden tenir els edificis existents i la vegetació no s’ha tingut en compte en l’anàlisi, amb l’objectiu de trobar
els punts crítics i comprovar amb el treball de camp l’efecte real de les pantalles visuals existents. Això
alhora permetrà proposar les mesures de correctores més adequades des del punt de vista de la conca
visual.

▶

VISIBILITAT PERÍMETRE

Considerant només la visibilitat del perímetre del PEU el resultat de l’anàlisi de visuals és el següent:

4.1.2.- Alternatives d’ubicació avaluades
La ubicació de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) d’Osona nord i Voltreganès ve determinada
pel punt de captació de l’aigua i per tenir propera l’estació de depuració d’aigües residuals (EDAR) per
poder enviar les purgues i rentats a l’estació.
Per tant, com a factors limitats trobem la proximitat a un punt de captació d’aigua i la proximitat a l’EDAR, la
qual cosa ens limita molt l’anàlisi d’alternatives d’ubicació.
El punt on s’ubicarà la futura ETAP està pròxim al punt de captació, on s’aprofitarà l’actual canal del rec del
Pla del Conanglell que es canalitzarà part del seu recorregut fins a l’arribada a la planta. La canalització es
fa per garantir el seu correcte funcionament i la no obstrucció per elements vegetals, terres,... a més de
garantir el compliment del RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà.
Pel que fa a les instal·lacions tècniques són les necessàries per poder garantir una correcte potabilització de
3

l’aigua, en una primera fase per 6.000 m /dia i una previsió de terrenys per poder-ho ampliar a 12.000
3

m /dia en una segona fase.
Pel que fa els efluents a tractar, el punt d’ubicació està pròxim a l’EDAR de la Vall del Ges, on es
connectarà l’ETAP amb el reactor de l’EDAR pel buidat del dipòsit de purgues i rentats.
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Il·lustració 27: Visibilitat del límit de l’àmbit. Font: ICC

Il·lustració 28: Visibilitat edifici principal. Font: ICC

L’àmbit es visible a l’entorn més immediat sobretot a la zona planera situada a l’oest del mateix. També és

Pel que fa a les visibilitats derivades de la zona on s’ubicaran els filtres de sorra, és menor que la de l’edifici

visible des de les zones elevades a l’oest de l’àmbit.

principal.

L’edifici principal, la conca visual del qual es presenta a la següent il·lustració, no presenta grans variacions.

Tampoc no s’observen variacions destacables si fem un cop d’ull a les visibilitats derivades del decantador

Tot i que l’alçada de l’edifici fa que aquest sigui visible (sense considerar les pantalles visuals dels edificis

lamel·lar que amplia lleugerament la conca visual a la zona est del nucli de Torelló.

de Torelló) des de les zones més baixes del curs del Ges.

La conca visual dels filtres de sorra i del decantador lamel·lar es presenta en les següent dues il·lustracions:

.
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Il·lustració 29: Visibilitat Filtres de Sorra. Font: ICC

Considerant la conca visual del bombament de capçalera cal destacar que augmenta lleugerament la
visibilitat en una zona urbanitzada del nucli de Torelló.
Il·lustració 31: Visibilitat: Bombament capçalera, Filtre d'escala, Mescla ràpida, Floculació

Il·lustració 30: Visibilitat Decantador lamel·lar. Font: ICC

Pel que fa la visibilitat agregada de tots els elements descrits en aquest apartat observem tres àrees amb
visibilitat destacable:
•

La plana al voltant de l’àmbit: en la zona oest és totalment visible.

•

La riba contraria del Ter, especialment la façana sud i est des d’on es visible gran part de l’actuació.

•

Les zones muntanyoses a l’oest de l’àmbit.

En general, com s’ha vist es una actuació poc visible, i tal com es veurà en apartats posteriors encara
menys si considerem les pantalles visuals existents.

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE

27

Doc. núm.: 1 - MEMÒRIA i ANNEXES
Annex O - Estudi d'impacte i integració paisatgística (EIIP)

Il·lustració 32: Visibilitat agregada del límit de l’àmbit i les construccions proposades amb les alçades previstes. Font: ICC

Il·lustració 33: Punts d’observació fotografiats

Des dels punts marcats en l’anterior mapa s’ha realitzat diferents panoràmiques i fotografies per tal de
A partir de l’anàlisi de visibilitats es busquen una sèrie de punts de visió, per comprovar sobre el terreny si

comprovar la visibilitat de l’àmbit d’actuació des d’aquests punts. Tots els punts que representarem a

són visibles o no, per veure les perspectives des de diferents àmbits de l’entorn i poder estudiar, en el cas

continuació són fotos fetes des de fora de l’àmbit d’actuació, a no ser que indiquem el contrari.

que siguin convenients, les mesures correctores a implementar. S’han buscat punts de visió a petita escala i
punts que són miradors de la zona.
-

VISTA DES DE L’ACCÉS AL CAMÍ QUE ENS PORTA AL RIU TER (PUNT 60)

Il·lustració 34: Vista real des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.
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En aquesta imatge podem veure el bosc de ribera del riu Ter al darrera de l’EDAR i la casa abandonada de

Il·lustració 37: Vista ampliada des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.

Remolins. Tot i ser hivern, la compacitat i les dimensions d’aquest bosc fan que sigui una pantalla visual
infranquejable.
Il·lustració 35: Vista real des del punt cap a l’altre costat. Font: Elaboració pròpia.

Podem veure la mota de terra del canal del rec del Pla del Conanglell, on en algun tram ja hi ha algun arbre.
També podem veure l’EDAR al fons i la casa abandonada de Remolins a l’esquerra, amb el bosc de ribera a
darrera.
Per tant, podem revegetar aquesta mota com a mesura per limitar la visibilitat des d’aquesta zona, i com
Aquesta imatge ens serveix per saber des de quins punts pot ser visible l’actuació. Veiem que des de part

veurem també des d’altres zones. Des del punt 63,

de la urbanització de Conanglell, del Turó del Castell de Conanglell i des de l’església de Santa Bàrbara de

s’accedeix a través d’aquest camí, també serà visible l’actuació, per aquest fet proposem la mesura de

Conanglell. La resta de punts, ja per la seva llunyania fan difícil que es vegi l’actuació, sempre i quan

revegetar la mota. De totes maneres, la visibilitat està molt limitada per l’orografia del terreny i la vegetació

apliquem uns colors integrats.

existent.

-

al sender vora Ter, marcat com a GR-210, que

VISTA DES DEL CAMÍ QUE ENS PORTA AL RIU TER (PUNT 61)
Il·lustració 38: Vista real des del punt 63 cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.

Des d’aquest camí que surt de l’àmbit i ens porta fins el camí que va vora el riu Ter (GR-210) la visibilitat de
l’actuació només ens queda limitada per la mota de terra del canal del rec del Pla del Conanglell. Per tant,
haurem d’aprofitar aquesta mota per tal de reduir la visibilitat de l’actuació. Una mesura que podríem aplicar
seria revegetar aquesta mota. Hem de tenir en compte que un tram d’aquest canal anirà canalitzat amb tub
de formigó i que l’altre seguirà descobert com està actualment.
Il·lustració 36: Vista real des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.

-

VISTA DES DEL CAMÍ QUE VA PARAL·LEL AL CAMP I AL CANAL DE REC DEL PLA DEL
CONANGLELL (PUNT 66)

Podem veure que la visibilitat des d’aquest punt serà total. En punts tant pròxims la visibilitat és molt difícil
de reduir. L’únic que podríem fer es plantar una franja arbrada davant de l’actuació i jugar amb els colors
dels edificis. De totes maneres, les granges de la zona també són visibles des de la proximitat, però gràcies
Podem veure l’estructura de l’àmbit, agrícola amb el bosc de ribera del riu Ter al fons.

als seus colors estan molt integrades. Per tant, podríem buscar uns colors semblants per l’actuació per tal
d’integrar-la.
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