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Il·lustració 39: Vista real des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.  

 
 
Il·lustració 40: Vista ampliada des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.  

 

 

Podem veure a la dreta, el tram superior del canal del rec del Pla del Conanglell, que quedarà tal i com està, 

ja que aquest ja no es canalitzarà, on hi ha bastants peus d’arbres. En la mota abans del camí, que hem vist 

en el punt anterior, podem reproduir aquest fet.  

 

- VISTA DES DEL PEU DE L’ESGLÈSIA DE SANTA BÀRBARA DE CONANGLELL  (PUNT 68) 

Il·lustració 41: Vista real des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.  

 

Podem veure que des del peu de l’església l’àmbit no serà visible, tant per l’orografia del terreny com per la 

vegetació de la zona. El fet que es vegi des de l’àmbit, ens ve marcat per l’altura de la construcció. De totes 

maneres hem de tenir en compte que aquesta església està abandonada, i que es troba enmig d’un camp, 

tal i com es pot veure a la foto.  

 

- VISTA DES DE L’ENTRADA A LA URBANITZACIÓ CONANGLELL  (PUNT 71) 

Des d’aquet punt l’actuació serà visible, a part de ser visible des d’un tram de la carretera BV- 5225, entre el 

km 1 i el 2 d’aquesta carretera. 

En aquest punt, l’única alternativa per amagar l’actuació seria realitzar una pantalla visual arbrada just al 

marge que limita amb la carretera. De totes maneres, que l’actuació sigui visible no es un fet remarcable, ja 

que des d’aquest punt també es veu l’EDAR i no és un element que molesti a la vista. Per tant, un fet 

important serà el cromatisme de l’actuació, per tal de integrar-la a la zona.  

 

Il·lustració 42: Vista real des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.  

 

 

- VISTA DES DE DALT AL TURÓ DEL CASTELL DE CONANGLELL  (PUNT 73) 

 

Il·lustració 43: Vista real des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.  

 

En aquesta panoràmica, podem veure que l’àmbit serà visible des d’aquest punt. També podem observar 

com el bosc de ribera del riu Ter, fa de pantalla visual entre l’actuació i la ciutat de Torelló que es troba a 

darrera, des d’on l’actuació no serà visible.  

Il·lustració 44: Vista ampliada des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.  
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Des d’aquest punt l’actuació serà visible, igual com ho és l’EDAR. 

 

- VISTA DES DE L’INICI DEL PONT DEL CONANGLELL   (PUNT 76) 

 

Il·lustració 45: Vista real des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.  

 

Podem veure que l’orografia del terreny no ens permet veure la zona de l’actuació. Només es veu la part 

superior de la casa abandonada de Remolins. 

 

- VISTA DES DEL COSTAT DEL RIU TER, DARRERA EDAR   (PUNT 78-86 ) 

Des dels punts marcats al costat del riu Ter, darrera de l’EDAR Vall del Ges, l’actuació no serà visible ja que 

la vegetació fa de pantalla visual. En alguns punts on la vegetació no es tant tupida, en petits claps, podem 

arribar a intuir alguna estructura de l’EDAR, però en cap cas podrem veure l’actuació proposada. A part hem 

de tenir en compte que som a l’època més desfavorable, ja que la vegetació existent no té fulles i les 

pantalles visuals arbrades es redueixen notablement.  

- VISTA DES DEL COSTAT DEL RIU TER, COSTAT EDAR   (PUNT 87-89) 

Des d’aquest punt podem observar que l’actuació és visible. També podem observar la mota de terra del 

canal del rec del Pla del Conanglell, on part està hi ha peus d’arbres i en l’altre part no hi ha arbres. Per tant, 

seria interessant posar arbres a tot els seu recorregut, almenys fins al camí.  

 

Il·lustració 46: Vista real des del punt cap a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia.  

 

Vegem una imatge ampliada de la mota, des de l’altre costat.  

 

Il·lustració 47: Vista ampliada de la mota des del punt 61 . Font: Elaboració pròpia.  

 

I vegem una imatge del canal del rec del Pla del Conanglell i de la mota al costat dret des del punt 90. 
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Il·lustració 48: Vista del canal del rec del Pla del Conanglell i de la mota des del punt 90 . Font: Elaboració pròpia.  

 

 

- VISTA DES DEL “PUIG”.   (PUNT 98-99) 

 

Il·lustració 49: Vista des del Puig cap a l’àmbit.  Font: Elaboració pròpia.  

 

En aquesta panoràmica podem observar com l’àmbit d’actuació no serà visible des d’aquest punt, 

bàsicament gràcies a les pantalles visuals del bosc de ribera del Riu Ter.  

 

- VISTA DES DEL SANTUARI DE ROCAPREVERA I DEL PUIG DE LES TRES CREUS (PUNT 94-95) 

Des del Santuari de la Mare de Déu de Rovaprevera l’àmbit d’actuació no es gairebé imperceptible gràcies a 

la vegetació de la zona. Segurament des d’on seria visible seria des del campanar.  

Pel que fa al Puig de les Tres Creus, des de dalt, l’àmbit d’actuació és visible perfectament. 

Il·lustració 50: Vista real des del Puig de les Tres Creus cap a l’àmbit.  Font: Elaboració pròpia.  

 
 
Il·lustració 51: Vista ampliada des del Puig de les Tres Creus cap a l’àmbit.  Font: Elaboració pròpia.  

 

 

Des d’aquest àmbit el sector serà visible sempre, per tant, podem proposar mesures correctores per tal de 

fer més integrada l’actuació, com podrien ser revegetar la mota del canal del rec del Pla del Conanglell i 

proposar una gama de colors que integri més l’actuació. 

 

Il·lustració 52: Vista ampliada de la mota a replantar del Canal del rec del Pla de Conanglell.  Font: Elaboració pròpia.  
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Il·lustració 53: Vista real de la zona agrícola de darrera el Puig de les Tres Creus.  Font: Elaboració pròpia.  

 
 
Il·lustració 54: Vista ampliada d’una de les granges de la zona agrícola de darrera el Puig de les Tres Creus.  Font: Elaboració pròpia.  

 

 

Podem veure que els colors escollits per les granges i les seves cases de pagès, estan totalment integrats 

en l’entorn. Per tant, s’haurien de buscar colors semblants per l’actuació de l’ETAP. 

 

- VISTA DES DEL SERRAT D’ACCÉS A LA ZONA DE LA COROMINA (PUNT 1-3-4) 

En aquest zona analitzarem varies localitzacions, com són des del costat de la casa de Can Company, des 

del inici del camí d’accés de la casa de Can Cervià, sobre la fàbrica abandonada de Filatures Gossypium, 

S.A.,  i des del serrat del camí d’accés a la Coromina. 

Il·lustració 55: Vista real des del costat de la casa de Can Company cap a l’àmbit.  Font: Elaboració pròpia.  

 
 

Podem comprovar que es veu parcialment, ja que queda amagat per la vegetació. En la visibilitat des 

d’aquest punt influirà positivament la reforestació de la mota del canal del rec del Pla del Conanglell. 

 

Il·lustració 56: Vista des de l’inici del camí d’accés a Can Cervià.  Font: Elaboració pròpia.  

 
 

Des d’aquest punt l’actuació serà visible parcialment, l’únic factor que pot influir en millorar la integració serà 

el cromatisme. 

 

Il·lustració 57: Vista ampliada des del serrat.  Font: Elaboració pròpia.  

 

Des d’aquest punt l’actuació serà visible. Les mesures que poden influir seran la reforestació de la mota i el 

cromatisme elegit per l’actuació. 
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- VISTA DES DEL MONUMENT MONTSERRAT ESTEL (PUNT 5) 

 

Il·lustració 58: Vista des del Monument Montserrat Estel.  Font: Elaboració pròpia.  

 

 

Influirà molt positivament a aquesta visibilitat, la reforestació de la mota.  

 

- VISTA DES DE DIFERENTS PUNTS DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA COROMINA (PUNT 6-7-8-9) 

Des d’aquests punts l’orografia del terreny i la vegetació fa que l’actuació ja no sigui visible. No es visible ni 

des de la casa de Torre Pericas, ni de la casa de la Coromina.  

 

- VISTA DES DEL PEU DEL PUIG DE LES CÒPIES, PER SOBRE LA C-17 (PUNT 12-13-14) 

Des d’aquest punt, si no guanyem altura no es veu la zona d’actuació ja que queda amagada per 

l’urbanització de Conanglell i per l’orografia. Quan anem guanyant altura si que es visible. 

 

Il·lustració 59: Vista real des del peu del Puig de les Còpies, punt 14.  Font: Elaboració pròpia. 

 

Il·lustració 60: Vista ampliada des del peu del Puig de les Còpies, punt 14.  Font: Elaboració pròpia.  

 
 
Il·lustració 61: Vista real des del Puig de les Còpies, punt 012.  Font: Elaboració pròpia. 

 
 
Il·lustració 62: Vista ampliada des del peu del Puig de les Còpies, punt 012.  Font: Elaboració pròpia.  
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- VISTA DES DEL CASTELL DE TORELLÓ, O CASTELL DELS MOROS. (PUNT 18, queda fora mapa 

ubicació fotos ) 

Des d’aquest punt elevat, podem constatar que l’àmbit d’actuació no serà visible. 

 

Il·lustració 63: Vista real  des del Castell de Torelló.  Font: Elaboració pròpia.  

 
 
Il·lustració 64: Vista ampliada des del Castell de Torelló.  Font: Elaboració pròpia.  

 

 

4.2.- Programa i requisits del Projecte 

 

4.2.1.- Finalitat i justificació del projecte 
 

L’objecte d’aquest projecte és dissenyar i valorar el projecte de construcció de l’estació de tractament 

d’aigua potable d’Osona Nord i el Voltreganès, que ha permetre tractar un cabal de 6.000 m3/dia i 

subministrar aigua als municipis de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló, Orís, Sant Hipòlit 

de Voltregà i Les Masies de Voltregà. Per tant, és una actuació d’interès públic per tal de dotar a una part 

dels ciutadans d’un bé necessari com és l’aigua. 

Els municipis als quals alimentarà la planta tenen, en general, la mateixa problemàtica: 

- Problemes de cabal insuficient en èpoques de sequera. 

- Problemes en la qualitat d’aigua dels seus aqüífers propis, degut a elevats nivells de contaminació. 

- Tots ells s’abasteixen de pous propis i no estan interconnectats a cap xarxa o municipi veí.  

Es per tots aquests motius que es imprescindible la implantació d’aquesta planta i de la corresponent xarxa 

de distribució en alta, per tal de donar servei a tots aquests municipis i solucionar tots aquests problemes en 

un bé de primera necessitat com és l’aigua.  

 

4.2.2.- Components del projecte 
 

Il·lustració 65: Plànol situació.  Font: Projecte executiu.  

 

 

El projecte executiu en la 1ª fase de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) d’Osona Nord i 

Voltreganès, tindrà les següents característiques: 

- Captació i conducció.  La captació es realitzarà aprofitant l’assut que hi ha abans que el Ter creui el 

pont de Conanglell, concretament al 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 existent del 

Pla de Conanglell, concretament paral·lel al riu Ter. Es va optar per canalitzar el canal del Pla del 

Conanglell amb un tub de DN 1000 mm de formigó armat que garanteixi la circulació del cabal de 

disseny de la planta (1a fase i properes ampliacions) i del cabal a subministrar al canal (s’ha de 

mantenir el cabal de 486 m3/h al canal del rec del Pla del Conanglell per preservar els usos actuals de 

reg). 

S’aprofitarà l’obra existent de l’inici del canal realitzant-hi però unes obres per a millorar-la i preparar-la. 

Es preveu la construcció d’una bassa rectangular de 10m de llargada i 5 m d’amplada de formigó armat, 

entre l’obra de fàbrica existent i la nova conducció. 

A partir de la captació es construirà una canonada de 789 m fins al bombament de capçalera de la 

pròpia planta potabilitzadora. Els primers 734 m correspondran al tram que transcorre per dins del canal, 
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des de la captació fins a una arqueta de derivació, tub de DN 1000 de formigó armat tipus campana. El 

segon tram, de 55 m, transcorren fora el canal i portarà l’aigua des de l’arqueta de derivació fins al 

bombament de capçalera, aquesta conducció també serà amb tub de formigó armat de campana però 

de DN 800. 

L’arqueta de derivació permetrà donar aigua, tant a l’ETAP com en el canal, en aquest punt s’ha previst 

instal·lar-hi una comporta motoritzada que es controlarà des de la sala de control. A partir d’aquest punt 

el canal seguirà descobert com fins ara.  

 

Il·lustració 66: Imatges del Canal del rec del Pla del Conanglell, des del punt de captació fins al pont de Conanglell, part de la zona que 
és canalitzarà. Font: Pròpia.  

 

Il·lustració 67: Esquema d’obres a realitzar a la captació. Font: Projecte Executiu. 

 
- ETAP.  Tota la superfície es terraplenarà per tal de disposar d’una plataforma més alta que la cota mitja 

del terreny natural (497,50 m), la cota de referència d’aquesta plataforma és la 499,50 m. D’aquesta 

manera es redueix el risc que la planta s’inundi i es millora l’escorrentia de les aigües de pluja, ja que tal 

i com es pot veure en els plànols topogràfics la parcel·la on s’ubica la planta queda lleugerament en 

depressió respecte el seu entorn. 

El sistema de fonamentació emprat, serà a base de lloses de fonamentació pilotades, i s’ha previst 

utilitzar en tots els elements d’obra d’una certa entitat. Ha estat necessari utilitzar aquest tipus de 

fonamentació profunda per tal d’assentar l’edifici, dipòsits i línia de procés a l’estrat rocós ja que les 

característiques del subsòl no permeten utilitzar una fonamentació superficial i convencional (veure 

annex B: Estudi geotècnic.) 

L’ETAP ocupa una superfície rectangular de 93,35 m de llargada i 51,30 m, essent la superfície total 

ocupada de 5.295,40 m2, sense considerar els corresponents talussos. 

En quan el procés de la planta de tractament s’ha previst un procés fisicoquímic acompanyat d’un 

tractament de filtració continua en llit de sorra. Els procés fisicoquímic estarà format per dues etapes, la 

primera de dosificació de reactius a la cambra de mescla, on s’aplicarà una percloració mínima a l’aigua 

i una addició de policlorur d’alumini per afavorir la precipitació dels sòlids en suspensió al decantador i la 

segona serà un procés de decantació, mitjançant un decantador circular equipat amb lamel·les i pont 

rascador de fons, en que es realitzaran les purgues dels fangs precipitats. 

El procés de filtració es portarà a terme mitjançant 6 filtres prefabricats de sorra de sílex amb rentat 

continu a contrapressió mitjançant aire comprimit, permetent eliminar les partícules que no s’hagin 

eliminat en el decantador. 



                                                                                        
  

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

 

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

37 

L’aigua resultant dels filtres s’emmagatzemarà en el dipòsit d’aigua tractada on es farà una segona 

cloració si convé.  En l’annex E i F del projecte es justifica el dimensionament del procés i els diversos 

càlculs hidràulics. 

La distribució que s’ha fet de la planta ha de permetre la construcció de més línies de tractament 

mantenint les instal·lacions comunies (edifici d’explotació, dipòsit d’aigua tractada, dipòsit de purgues i 

rentats, subministraments i la urbanització de la parcel·la). 

Indicació de les superfícies ocupades per cadascun dels elements: 

 
Taula 10: Quadre de superfícies totals. Font: Projecte Executiu. 

QUADRE DE SUPERFÍCIES TOTALS 

Edifici d’explotació 402,78 m2 

Línia de procés 403,15 m2 

Vialitat 1.389,97 m2 

Voreres 373,25 m2 

Ampliació 2ª fase ETAP 930,41 m2 

Zones enjardinades 1.289,97 m2 

TOTAL 4.788,85 m2 
 

Per tal de no reproduir molts dels plànols presentes en el projecte executiu, és posarà una visió del conjunt i 

les mesures de l’edifici d’explotació, per tal que ens puguem fer una idea de les dimensions generals de 

l’ETAP. Els sistemes constructius de les diferents zones es detalla en el projecte executiu. 

 

Il·lustració 68: Detall general de tota la instal·lació. Font: Projecte Executiu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 69: Edifici explotació. Font: Projecte Executiu  

 
 

Els dipòsits de la xarxa d’Osona nord i Voltreganès que es comunicaran amb l’ETAP són: 

 

- Dipòsit d’Orís. 

- Dipòsit de Sant Hipòlit de Voltregà. 

- Dipòsit de les Masies de Voltregà. 

- Dipòsit de Torelló Sud (pla de l’Aire). 

- Dipòsit de Sant Vicenç de Torelló. 

- Dipòsit de Sant Pere de Torelló. 

- Dipòsit de Torelló Nord (Puig-robí). 

- Dipòsit pulmó per Sant Pere de Torelló. 

- Dipòsit pulmó de Puig-robí. 
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Il·lustració 70: Esquema procés. Font: Projecte Executiu.  

 

 

Pel que fa a la vialitat interior; La planta disposarà d’un vial perimetral de 5 m d’amplada asfaltat que 

permetrà fer la volta a tota la planta, aquest vial es situa a 3 m de distància del límit de la plataforma. La 

longitud d’aquest vial serà de 226 m.  

En un dels costats del vial, just davant de l’edifici d’explotació, s’ha previst una zona per l’estacionament de 

8 vehicles. 

Cal dir que s’han delimitat i separat dues zones concretes del vial per tal de disposar de zones per la 

descàrrega de reactius. Per una banda, s’ha delimitat un tram de 12 m de llargada per tota l’amplada del vial 

per fer-hi la descàrrega de PAX-10 mitjançant la col·locació de peces remuntades de vorada tipus C-9 

col·locades a banda i banda perpendicular al vial. I per altre banda, s’ha delimitat una zona de 12 m de 

llargada i 3,5 m d’amplada amb un canal i reixa de fosa D-400 juts al costat de l’edifici d’explotació.  

- Vialitat exterior. Per arribar a la planta serà necessària la construcció d’un nou camí, que uneixi el camí 

existent d’accés a l’EDAR fins a la nova ETAP. Aquest accés, i l’únic, tindrà una amplada total de 7 m 

dels quals s’ha previst pavimentar amb una capa d’aglomerat asfàltic 5 m. La longitud d’aquest nou 

camí és de 49,80 m.  

Il·lustració 71: Plànol implantació. Font: Projecte executiu. 

 

 

- Urbanització de la parcel·la ocupada. Tota la superfície de la plataforma no ocupada per edificacions i 

pel vial es deixarà degudament condicionada amb una capa de terra vegetal procedent de la mateixa 

obra.  El recinte de l’ETAP estarà delimitat amb una reixa metàl·lica i disposarà d’una única entrada. 

El perímetre del vial es delimitarà a banda i banda amb una vorada de formigó prefabricat tipus T-3 (27 

x 17) amb una rigola blanca de 20 x 20 cm, en canvi, el perímetre de la línia de procés es delimitarà 

amb una vorada tipus jardí (20 x 8 cm) amb un costat xamfranat que permetrà disposar d’un lloc de pas 

que es pavimentarà amb peces de panot o amb grava. El perímetre de l’edifici d’explotació hi haurà una 

vorera amb paviment de panot de 1,5 m d’amplada, excepte en la façana posterior, que serà de 1,0 m 

d’amplada.  

El recinte disposarà de les següents instal·lacions: 

o  Xarxa de sanejament de les aigües pluvials. 

o  Xarxa de sanejament de les aigües residuals. 

o  Xarxes de procés. 

o  Subministraments de BT, aigua potable i telefonia. 

o  Enllumenat exterior. 

o  Baixa Tensió. 

o  Aigua potable. 

o  Aire comprimit. 
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o  Parallamps. 

o  Emmagatzematge i dosificació de reactius.  

- Subministrament d’energia elèctrica 

S’ha previst portar una línia enterrada d’alta tensió (segons assessorament de la companyia elèctrica) fins a 

l’entrada de l’ETAP, on s’ha previst instal·lar-hi un centre de transformació i mesura de 451 KVA. A partir del 

nou CTM s’instal·larà una línia d’enllaç enterrada de BT fins a la sala dels quadres elèctrics, aquesta situada 

dins de l’edifici d’explotació. 

 

 Il·lustració 72: Plànol implantació nova línia elèctrica. Font: Annex L del projecte executiu. 

  
A continuació podem veure les característiques del CTM.  

 

- Subministrament d’aigua potable de xarxa i de telèfon 

S’ha previst portat aigua potable a la planta des de la canonada existent de companyia, ubicada a l’interior 

de la parcel·la de l’EDAR.  S’ha previst que tant la canonada d’abastament com l’escomesa siguin de 

polietilè d’alta densitat PE-100 PN-10 de 50 mm de diàmetre. A l’exterior de la planta, just al costat de la 

porta d’entrada, es col·locarà un armari prefabricat aeri de formigó per a la col·locació de les vàlvules de pas 

i del comptador.  

S’ha previst que la planta disposi de telèfon, per això s’ha previst una nova línia de telefonia des de la 

instal·lació existent que dona servei a l’EDAR. 

Totes aquests subministraments s’instal·laran en el nou camí d’accés a l’ETAP.  

- Enllumenat exterior. 

Es disposarà de tres tipus diferents d’enllumenat exterior: 

1.- En l’espai comprès entre la tanca i el vial perimetral de la planta s’ha previst instal·lar-hi 11 columnes de 

3,6 m de llargada model DONALSON de la casa Fundició Benito Dúctil amb llumeneres VIALIA LIRA de 

vapor de sodi a alta pressió de 50 W també de la casa Fundició Benito Dúctil. Aquest enllumenat s’ha 

plantejat en dues enceses, per una banda una encesa per les llumeneres situades davant de l’edifici, 

l’entrada principal i la zona d’aparcament i per altre banda, una altre encesa per la resta de llumeneres.  

2.- L’entorn de l’edifici es reforçarà amb 4 lluminàries model VIALIA EVO de 150 W de vapor de sodi d’altra 

pressió amb un braç per tal de fixar-les a les façanes, concretament se’n col·locarà 1 en la façana N-E, 1 en 

la S-O i 2 en la façana S-E, en canvi en la façana N-O s’ha previst col·locar 4 DOWNLIGHTS encastats sota 

la marquesina. 

3.- Per últim en la de la línia de tractament s’ha previst il·luminar-la mitjançant 22 pantalles amb dos 

fluorescents de 36 W muntat sobre un suport metàl·lic tipus bandera d’acer galvanitzat, que es repartiran al 

llarg de la línia de tractament. 

- Xarxa de sanejament de les aigües pluvials i d’aigües residuals (fecals) 

S’ha previst la construcció de dues clavegueres de DN 400 amb tub de PEAD de doble capa en cadascun 

dels vials longitudinals, que mitjançant embornals situats en el perímetre exterior del vial recolliran les 

aigües de la zona asfaltada, així com també de la reixa d’entrada i de la reixa permetran de la zona de 

descàrrega de clor, tots ells amb claveguerons de DN200 també de PEAD corrugat de doble capa. Aquestes 

dues clavegueres s’uniran en el punt més baix per tal d’abocar les aigües a la sèquia amb un tub de DN630 

també de PEAD corrugat. En aquesta xarxa també s’hi abocarà les aigües pluvials provinents de la coberta 

de l’edifici, del sobreeixidor del dipòsit d’aigua tractada i de les aigües recollides per la cubeta dels filtres de 

sorra.  

Les úniques aigües residuals provindran dels serveis de l’edifici d’explotació. Tots els desaigües es 

connectaran a una claveguera de PEAD corrugat de diàmetre 200mm, que transcorrerà sota la vorera 

posterior de l’edifici, aquest tub arribarà en un pou de registre. En aquest pou s’ha previst instal·lar-hi una 

bomba submergible trituradora que impulsarà l’aigua fins a l’EDAR mitjançant un tub de PEAD PE-100 

PN10 de diàmetre 63 mm connectat a un tub, també d’impulsió, de diàmetre 125mm que prové del dipòsit 

de purgues i rentats.  

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, exceptuant el telèfon, 
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amb lo qual l’impacte paisatgístic es limita al moment de construcció i en la seva posterior restauració. En la 

fase d’explotació l’impacte paisatgístic serà nul. 

 

Il·lustració 73: Implantació. Font: ICC 

 

 

4.2.3.- Requisits tècnics, funcionals i processos 
 

Com ja s’ha exposat amb anterioritat, el projecte de construcció de l’estació de tractament d’aigua potable 

d’Osona Nord i Voltreganès es correspon a una actuació específica d’equipaments d’interès públic en sòl no 

urbanitzable, pel que 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.  

El Pla Territorial de les Comarques Centrals defineix els terrenys on es pretén la seva ubicació com a sòl de 

protecció preventiva. 

Les Normes subsidiàries de Les Masies de Voltregà els classifiquen com a sòl no urbanitzable, i qualificat 

amb la clau N23 (reserva natural agrícola protegida).  

Cal tenir en compte, d’altra banda, que la zona es troba catalogada com a zona de protecció alta enfront la 

contaminació lluminosa, per aquest motiu, haurem de tenir especial cura en definir la lluminària que haurà 

d’anar a la zona d’actuació.  

 

El Projecte Executiu per la seva naturalesa té els següents requeriments funcionals: 

• Ubicació  

L’actual ubicació, permet poder agafar l’aigua abans que l’EDAR aboqui l’aigua depurada al riu Ter.  

• Proximitat al punt de captació  

L’ETAP ha d’estar pròxim a un punt de captació d’aigua, en aquest cas està pròxim al riu Ter. En aqueta 

instal·lació s’aprofitarà l’actual canal del rec del Pla del Conanglell, que es canalitzarà parcialment, millorant 

la captació actual d’aigua. La qual cosa permet optimitzar recursos aprofitant una actuació ja feta i millorar la 

captació, la qual cosa afavorirà també als regants beneficiaris de l’aigua del canal.  

• Disponibilitat d’aigua  

L’ETAP ha de disposar sempre d’aigua, i  amb el punt de captació actual està assegurada, ja que la 

resclosa proporciona un reservori d’aigua.  

• Proximitat a l’EDAR  

L’ETAP ha d’estar pròxima a una estació de depuració per poder enviar les aigües residuals i els fangs.   

• Implantació d’instal·lacions auxiliars necessàries p el correcte funcionalment  

- Instal·lació elèctrica, amb el Centre de Transformació i Mesura associat.  

- Emmagatzematge i dosificació de reactius. 

- Xarxes de procés.  

- Xarxa de sanejament d’aigües pluvials i aigües residuals. 

- Enllumenat exterior. 

- Aigua potable i telèfon. 

- Aire comprimit. 

- Parallamps. 

- Zona d’aparcament. 

• Zones de reforestació o revegetació  

En el present document es preveuen zones de reforestació per potenciar les pantalles visuals existents, a 

base de vegetació. Per tal de plantar els peus necessaris haurem de tenir en compte els següents factors: 

- Plantar només vegetació pròpia i autòctona de la zona, és a dir, vernedes, salzedes, freixenedes i 

rouredes (Alnus glutinosa,  Salix alba,  Fraxinus excelsior, Quercus humilis) 

- Plantar peus amb unes certes dimensions per tal d’assegurar la seva viabilitat i disminuir els seus 

requisits de manteniment els primers anys. 

- Tenir en compte la normativa sectorial sobre incendis forestals i perímetres de protecció. 
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4.3.- Visió integral del Projecte (Visió inicial i estat final) 

Per tenir una visió integral del projecte, el que farem és fer una visió històrica de com ha evolucionat el 

paisatge en aquesta zona, per tal de saber les característiques principals d’aquest. 

 

Il·lustració 74: Ortofotomapa de la zona dels anys 1956-1957. Font: ICC.  

 
Il·lustració 75: Ortofotomapa actual de la zona. Font: ICC.  

 

 

En aquesta comparativa d’ortofotomapes de la zona, de l’any 1956 a l’actual, podem veure que la zona 

d’implantació era clarament agrícola, però no de grans extensions com l’actual sinó de petites hortes. 

També podem veure que ja existia el canal de rec, l’anomenat avui canal del rec del Pla del Conanglell. 

Per tant, el paisatge ha evolucionat d’un paisatge eminentment agrícola de petites explotacions i urbà amb 

una petita ciutat a un paisatge més urbà, la ciutat de Torelló a ocupat part dels camps situats a un costat del 

riu Ter i ha crescut amb dimensió, i agrícola de grans extensions. Una de les característiques importants, és 

que el bosc de ribera del riu Ter, sembla que va guanyant terreny. 

4.3.1.- Encaix del projecte al lloc i visió final 
 

Com hem comentat en l’apartat anterior l’estratègia principal d’implantació de les actuacions que planteja el 

Projecte Executiu és l’adaptació del terreny als requeriments tècnics dels elements que s’hi han d’instal·lar. 

Per tant, en base a aquests requeriments definirem i valorarem estratègies i actuacions per tal de millorar la 

integració d’aquests elements i fer que el projecte esdevingui el màxim d’integrat. 

Amb això, i analitzats els condicionants paisatgístics de la zona es considera que el projecte està en 

consonància i encaixa territorialment amb la zona, on hi ha una forta presència d’activitats disseminades pel 

territori, principalment agrícoles, que podrien assimilar-se a l’actuació, però que paisatgísticament s’han de 

realitzar algunes modificacions per tal de millorar el seu encaix. 

Per tal de reduir possibles impactes i millorar l’encaix, incidirem en els següents aspectes: 

- Cromatisme que permeti integrar l’actuació i fer-la semblant a les explotacions agrícoles de la zona.  

- Reforestació dels talussos amb vegetació autòctona, que permetrà potenciar les pantalles visuals. 

- Reforestació dels marges existents dins la mateixa finca, per potenciar les pantalles visuals. 

- Integració de l’actuació a l’entorn.  

La implantació final serà la prevista inicialment, ja que no modificarem el traçat ni la ubicació de la 

implantació, ja que ve definida pels requeriments tècnics del punt de captació i de la proximitat a l’EDAR. De 

totes maneres on si incidirem serà en el cromatisme i la revegetació dels nous talussos, així com de la 

revegetació dels talussos existents i dels marges de la finca.  

 

4.3.2.- Justificació de l’alternativa escollida 
 

Com hem comentat anteriorment, en aquest estudi no realitzarem una valoració de diferents alternatives 

d’ordenació, ja que l’ordenació de l’àmbit ens ve determinada per la proximitat al punt de captació i la 

proximitat a l’EDAR.    

Per tant, no podem realitzar anàlisi d’alternatives d’ordenació però si que podem fer una redefinició 

introduint les mesures correctores a l’àmbit que seran les següents: 

- Els elements amb més altura ja es plantegen soterrats, per tal que el conjunt no sobresurti.  

- Estudi de cromatisme de les diferents actuacions dins l’àmbit, per millorar la seva integració.  

- Revegetar tots els talussos realitzats i/o talussos pròxims i potenciar les pantalles visuals arbrades als 

llocs amb menys espessor. 

- Estudi de la vegetació a plantar en l’àmbit.  

Per tant, tot i no valorar diferents alternatives d’ordenació, introduirem modificacions en la concepció del 

projecte, per tal d’integrar-lo millor al seu entorn més immediat i reduir els possibles impactes visuals i 

paisatgístics.  
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4.3.3.- Valoració global dels canvis induïts pel projecte 
 

Tot i que aquesta actuació comporta moviments de terres,  la zona on es realitza és poc visible des de les 

zones més habitades. Tot i això, i per tal de mantenir l’estructura del paisatge, introduirem mesures per tal 

de mantenir els seus valors i fer que l’àmbit no sigui visible o quedi amagat i que l’actuació no suposi una 

alteració negativa pel paisatge.  

En l’annex C del projecte executiu i trobem la justificació del moviment de terres, d’on recollim les següents 

dades: 

 

- Excavació de terra vegetal . S’ha considerat un gruix de 40 cm. 

 

Taula 11: Excavació de terra vegetal. Font: Annex C - Projecte Executiu. 

ZONA SUPERFÍCIE (m2) VOLUM (m 3) 

1.- Camí d’accés a l’ETAP 489 195,60 

2.- Parcel·la ETAP 5.307,50 2.123 

3.- Zona lateral EST (futura ampliació EDAR) 3.742 1.496,80 

4.- Zona lateral SUD (fins a camí existent) 1.513,10 605,24 

TOTAL 11.051,60 m 2  4.420,64 m3 

 

- Desmunt en terra. El desmunt, es troba en les zones on tenim dipòsits soterrats, per tal de fer la seva 

construcció serà necessari fer un rebaix en el terreny natural, preferiblement abans de procedir a fer el 

terraplenat. Aquest càlcul s’ha fet en dos zones, una zona es la del dipòsit d’aigua tractada (ubicat sota 

l’edifici d’explotació), i l’altre zona es la del dipòsit de purgues i rentats juntament amb el bombament de 

capçalera. La definició d’aquestes plataformes s’ha fet considerant el perímetre de la fonamentació més 

1 metre i un talús de 1:2.  

 

Taula 12: Desmunt de terra. Font: Annex C - Projecte Executiu. 

ZONA SUPERFÍCIE (m2) VOLUM (m 3) 

1.- Dipòsit d’aigua tractada 572,33 2.062,10 
2.- Dipòsits de purgues i rentats i dipòsit de 
bombament de capçalera 268,07 983,90 

TOTAL 840,40  m2  3.046  m3 
 

- Terraplenat. Per la construcció de la plataforma de l’ETAP, s’ha definit una cota d’acabat (+499,50) 

superior a la cota del terreny natural (+496,50-+497,50), amb la qual cosa caldrà fer un terraplenat per 

apujar la cota de la parcel·la.  

 

Taula 13: Càlcul terraplè. Font: Annex C - Projecte Executiu. 

ZONA VOLUM TERRAPLÈ(m 3) 

1.- Camí d’accés a l’ETAP 598,44 

2.- Esplanada  ETAP 7.026,75 

3.- Zona lateral SUD (fins a camí existent) 1.751 

4.- Terraplè darrera els murs dels dipòsits 1.383 

5.- Terraplè amb material de la pròpia obra 1.295 

TOTAL 12.054,19  m3 
 
Il·lustració 76: Zones excavació terra vegetal. Font: Annex C - Projecte Executiu. 
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Il·lustració 77: Zones desmunt de terra. Font: Annex C - Projecte Executiu. 

 
 

Il·lustració 78: Zones terraplè. Font: Annex C - Projecte Executiu. 

 

Les mesures d’integració seran les proposades ens aquest estudi d’impacte i integració paisatgística. 

Configuració topogràfica de l’àmbit. 

El Projecte no afecta la configuració topogràfica de l’àmbit, ja que no implica grans moviments de terres. El 

fet més remarcable es que s’eleva la cota inicial del terreny una mitjana de 2,5 metres, per tal d’evitar 

l’inundació de la planta i millorar l’escorrentia. 

Fesomia agrícola i  forestal de la zona.  

L’actuació està molt pròxima al bosc de ribera del riu Ter. La part de captació i canalització es situa dins 

d’aquest bosc. Per tant, si durant les obres de canalització i millora de la captació s’afecta la vegetació 

d’aquest bosc, que es definirà en el replanteig d’obra, haurà de ser replantada amb la mateixa quantitat, 

amb la tipologia d’arbres especificada en aquest document. 

La resta d’actuacions no afecten el bosc de ribera ni cap zona forestal, sinó que afecten una zona agrícola. 

Per tal de mantenir aquesta fesonomia, s’incidirà en el cromatisme de l’actuació per tal de mimetizar-lo amb 

el cromatisme de les granges existents a la zona. També s’incidirà en la revegetació de talussos, generats, i 

marges existents per tal de millorar les pantalles visuals. 

L’estratègia adoptada, serà la de mantenir el paisatge agrícola actual, potenciant la vegetació arbòria 

existent al seu voltant. 

Actuació 

Introducció d’un edifici d’explotació i d’una zona de tractament d’aigües, per tal de depurar l’aigua captada 

del riu Ter i fer-la apte pel consum humà per les poblacions d’Osona nord i el Voltreganès. 

Pel que fa a l’actuació és la que es, per tant no podem fer-hi modificacions per què inclou tots els elements 

necessaris per depurar correctament l’aigua.  

La ubicació també és la que és ja que ve marcada pel punt de captació i la proximitat amb l’EDAR. 

Per tant, en l’actuació només podrem incidir en el cromatisme de la construcció, fent que aquest sigui 

semblant a les edificacions agrícoles presents a la zona i millorant les pantalles visuals existents, revegetant 

els nous talussos i els marges existents de la finca. 

 

 

4.4.- Anàlisi sistemàtica de les transformacions  

 

Les principals transformacions seran les esmentades anteriorment referents a construccions i instal·lacions, 

i que es detallen a continuació: 

- Construcció de l’edifici d’explotació. 

- Construcció de la zona d’aigües, zona de procés. 

- Construcció del nou vial d’accés. 

- Terraplè de la zona. 

- Obres de millora de la captació i canalització.  

Per tant, totes aquestes transformacions modificaran insignificantment la topografia de la zona, ja que 

només és modificarà el terreny aixecant-lo de mitjana 2,5 metres, per reduir la inundabilitat de la planta.  
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Un fet important i induït per la construcció de l’ETAP, com a millora proposada per aquest estudi d’impacte i 

integració paisatgística, serà la revegetació que portarà associada per tal de millorar les pantalles visuals. 

 

Il·lustració 79: Plànol zones o àrees de reforestació. Font: Elaboració pròpia 

 

Aquesta nova vegetació es planta per tal de reduir el camp de visió i amagar sensiblement l’àmbit. 

També hem de tenir en compte la revegetació que anirà associada amb les obres de captació i canalització 

que anirà en funció de la vegetació afectada per aquestes. Aquesta afectació es marcarà a la fase de 

replanteig de l’obra, abans de l’inici d’aquesta i serà controlada per un tècnic competent mitjançant la 

direcció d’obra.  

Pel que fa a la percepció visual, la conca visual de l’ETAP, quedarà restringida a punts elevats i allunyats de 

l’actuació, que amb les mesures de cromatisme aplicades, faran que l’actuació sembli una explotació 

agrícola més, integrada en el territori. 

 

 

 

 

 

5.- ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

 

5.1.- Estratègies 

 

En aquest estudi, proposarem estratègies diferenciades per l’escala més pròxima i per l’escala més 

llunyana.  

Pel que fa a l’escala més pròxima proposem les següents estratègies: 

Naturalització:  Potenciant la presència de components naturals. 

Ocultació:  Interposició d’elements propis del paisatge (pantalles visuals) entre l’observador i l’actuació. 

Contextualització:  Busca l’establiment d’una continuïtat entre els elements preexistents i els nous. 

El que farem en les zones de proximitat és introduir pantalles visuals, a base de la introducció de vegetació, 

nous marges arbrats i plantar nous arbres al límit de la zona d’actuació.  

Pel que fa a l’escala més llunyana proposem les següents estratègies: 

- Mimetització:  Té per finalitat confondre els elements propis del projecte amb els elements 

preexistents. Repetició de patrons cromàtics. 

L’estratègia de mimetització l’utilitzarem en el cromatisme de l’actuació, modificant els colors per tal de que 

l’actuació sembli una granja agrícola, presents en el territori, i molt integrades en el mateix. 

 

 

5.2.- Criteris i mesures 

 

Definirem en aquest apartat els criteris amb negreta i les mesures que els desenvolupen aniran a 

continuació.  

Adaptar la topografia modificada a la topografia existent  

- Revegetar adequadament els talussos. 

- Utilitzar els primers 40 cm de l’horitzó superficial del sòl per la restauració vegetal. 

- Adaptar els elements més grans, soterrant-los parcialment, fent que el conjunt tingui una alçada 

més o menys homogènia. 

- Aprofitar les terres excavades en la mateixa instal·lació.  

Revegetar al màxim 

- Definir unes àrees de revegetació en el Projecte Executiu. Aquestes àrees de revegetació hauran 

d’incloure els talussos generats per la pròpia instal·lació i talussos pròxims de la mateixa finca. 

- No alterar la vegetació situada dins de les zones definides com a “àrees de revegetació”. 

- Plantar vegetació autòctona i present a la zona. 

- Definir una estructura de plantació que permeti la potenciació de les pantalles visuals. 
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Integrar les instal·lacions a la topografia i el cromatisme del lloc. 

- Soterrar la xarxa elèctrica que arribi fins a la subestació. Soterrar sota el camí tots els altres 

subministraments, ja que tots venen de l’EDAR. (Telefonia, aigua potable, aigües residuals,...) 

- El parallamps de la coberta de l’edifici, no hauria de tenir un color brillant, sinó ser mate, evitant 

colors blancs.  

- Col·locar la tanca perimetral de forma que quedi amagada per la vegetació existent o per la de nova 

plantació. 

- Escollir un color verdós i no brillant per a la tanca, per tal que es confongui amb la vegetació de 

l’entorn. 

- El color de l’edifici d’explotació i del Centre de transformació i mesura (CTM) on arriba la línia d’alta 

tensió. Es recomana fer servir un color terrós o ocre per l’edifici d’explotació i el CTM, semblant al 

color de les granges de la zona a base de colors terrosos similars al color del sòl i que exclogui el 

blanc. (A tall d’exemple es posen el Pantone 4645, pantone 729C, pantone 4715C i pantone 

4505C). 

Revegetar les zones d’afectació per ocultar les actuacions 

- Plantar arbres el límit de l’actuació i els talussos o marges de la mateixa finca.  

- Plantar arbres propis de l’entorn. Aprofitar els marges per potenciar l’ocultació de les actuacions que 

es realitzen a darrera. 

- Plantar arbrat davant la nova instal·lació.  

- Estendre terra vegetal en les superfícies de nova creació i en les que no sigui possible plantar-hi 

arbres, deixar-ho amb terra vegetal, apte per la colonització natural d’aquestes zones per espècies 

pròximes. 

- Garantir un manteniment adequat de la vegetació de l’interior de l’àmbit i del plantat en la finca.  

Contaminació lumínica  

- Durant la nit, només tenir encesa la lluminària necessària per seguretat. La resta de lluminària 

podria funcionar per control de presència. Si per seguretat no cal cap il·luminació permanent, tota la 

il·luminació hauria de ser per control de presència, ja que ens trobem en una zona de protecció alta 

enfront la contaminació lumínica i molt pròxima a una zona d’alt valor natural amb molta presència 

d’aus, com es el bosc de ribera del riu Ter.  

- Utilitzar la lluminària recomanada en la taula del Decret 82/2005, segons zona de protecció alta.  

Tots aquests criteris i mesures s’inclouran en el Projecte Executiu de l’estació de Tractament d’Aigua 

Potable (ETAP) d’Osona Nord i Voltreganès, 1ª Fase i hauran de ser controlats durant l’execució de l’obra 

per un tècnic competent. 

 

 

5.3.- Implantació de les mesures 

 

En el desenvolupament d’aquest estudi d’impacte i integració paisatgística s’han desenvolupat dues 

tipologies de mesures; les preventives i les correctores. 

Les preventives són les que portem a terme en la fase de planificació del projecte executiu, en canvi, les 

correctores són les que preveiem que s’han de dur a terme durant l’execució de les actuacions.  

 

5.3.1.- Mesures preventives 
 

En aquest apartat inclourem les mesures que ja s’han introduït en el Projecte Executiu i que permetran 

reduir notablement l’impacte de l’actuació, com serien: 

- Cromatisme de l’actuació. 

- Soterrar la xarxa de subministraments i de diferents elements de la actuació.  

- Tanca perimetral, cromatisme.  

- Cromatisme del parallamps. 

- Aprofitar les terres excavades en la mateixa actuació.  

Les mesures preventives, són aquelles incloses directament al Projecte per tal d’evitar la generació 

d’impactes. Es compten entre aquetes mesures les següents: 

Determinacions sobre el cromatisme (1.1): Incidirem en el cromatisme dels diferents elements de la 

instal·lació, com poden ser l’edifici d’explotació, la zona d’aigües, el parallamps, i la tanca perimetral, 

utilitzant per pintar-les el color del fons escènic més immediat, és a dir intentant que l’actuació tingui el 

mateix color que l’entorn més immediat. Es recomana fer servir un color terrós o ocre (veure colors a tall 

d’exemple de l’apartat de criteris, de totes maneres qualsevol ocre o terrós no gaire pujat ens serviria) per 

l’edifici d’explotació, semblant al color de les granges de la zona. Una part de l’actuació es podria mantenir 

amb el color del formigó, que seria la zona d’aigües, ja que les granges també tenen coberts de color grisos.  

Referent a la tanca perimetral, es col·locarà de forma que quedi amagada per la vegetació de replantació i 

haurà de ser d’un color verdós i no brillant, per tal que es confongui amb aquesta vegetació. 

I finalment el parallamps, no hauria de tenir un color brillant, sinó ser mate, evitant colors blancs.  

Soterrament de la xarxa de subministraments i dels elements més grans(1.2) És soterrarà tota la xarxa de 

subministraments de la zona, com pot ser la xarxa elèctrica, la de telèfon i el subministrament d’aigua 

potable. En aquest sentit l’únic subministrament que no estava previst soterrar-se era el telèfon, que encara 

no està definit si serà necessari, ja que pot ser substituït per altres sistemes.  

 

5.3.2.- Mesures correctores 
 

S’inclouen en aquesta categoria de mesures, aquelles que es proposa que s’incloguin en el Projecte per tal 

de reduir o minimitzar els impactes previstos. En aquest cas, i per les característiques de l’obra, es preveuen 

mesures per tal de reduir la conca visual de la zona, entre aquestes mesures cal destacar: 
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- Potenciació de la vegetació existent. 

- Revegetació de talussos i marges. 

- Reducció de la contaminació lumínica. 

- L’EIIP presenta unes zones de revegetació que hauran de ser recollides pel projecte executiu.  

Finalment, una altre mesura correctora, per evitar possibles impactes seria: 

- Elecció de la vegetació per replantació. 

La successió de vegetació a plantar en la zona hauria de ser la següent: 

- Verns (Alnus glutionsa) en les zones més pròximes al bosc de ribera, en contacte amb l’aigua. Per 

tant, només serien plantats en cas d’afectar la vegetació en la zona de captació i canalització.  

- Salzes blancs (Salix alba) poden plantar-se a les zones pròximes al bosc de ribera i zones una mica 

més allunyades.  

- Freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior) poden plantar-se en qualsevol zona pròxima als boscos de 

ribera.  

- Roures martinencs (Quercus humilis) poden plantar-se en les zones més allunyades. 

Per tant, en la zona hauríem de diferenciar entre els arbres que estaran molt pròxims algun curs d’aigua, on 

podríem plantar verns, els que estaran pròxims on podríem plantar salzes i freixes de fulla gran i les zones 

més allunyades on podríem plantar roures martinencs i freixes de fulla gran.   

 

Mesures a la zona de captació i canalització . 

Replantació de la vegetació afectada (2.1):  Per realitzar les obres de canalització de la zona s’afectarà a la 

vegetació de la zona, i en alguns casos pot ser necessari tallar algun arbre (sempre amb el permís pertinent 

de DAM). Per tal d’afectar el mínim de vegetació possible, abans d’iniciar l’obra es marcarà la vegetació 

susceptible de ser afectada i en cas de ser necessari tallar algun arbre, es demanarà els permisos 

corresponents. En cas d’afectar la vegetació present, s’hauran de replantar la mateixa quantitat d’arbres 

afectats a la mateixa zona, substituint els pollancres (que seran la tipologia majoritària afectada) per els 

arbres que haurien d’estar presents a la zona, en aquest cas verns (Alnus glutionsa),  i que han estat 

substituïts per les plantacions de pollancres (Populus nigra).  En el supòsit que la plantació de pollancres 

segueixi activa i tingui propietari i no es permeti la plantació de verns, es plantarà pollancres. 

 

Mesures en la zona de l’ETAP. 

Plantació de vegetació per millorar les pantalles visuals existents (2.2): Es recomana la plantació d’arbres, 

de reforç,  a totes les zones on la vegetació existent no amagui totalment l’actuació, o en zones on la 

mateixa actuació redueixi sensiblement les pantalles visuals arbrades existents. 

Revegetació de talussos i marges (2.3): Replantar amb arbres tots els talussos i marges del límit de 

l’actuació o de la finca. En aquest sentit es proposa les següents àrees de reforestació o replantació. 

Il·lustració 80: Plànol zones o àrees de reforestació. Font: Elaboració pròpia 

 

En la zona de reforestació de captació i canalització , serà una reforestació per substituir arbres afectats 

per les obres. No hi ha cap previsió del nombre d’arbres afectats, però en cas d’afectar-ne algun es 

plantaran verns. Els arbres hauran de tenir un diàmetre mínim per garantir la seva supervivència i el preu 

haurà d’incloure la seva plantació i el reg del primer any, molt important per garantir la seva supervivència. 

 

En la zona de reforestació 1, es proposa una plantació de reforç, on es plantaran arbres per reforçar els 

actuals. En aquesta zona es preveu plantar roures martinencs a la part superior del talús, deixant una 

distància de 5 metres entre els diferents exemplars. S’ha fet una previsió que en total en aquest àmbit 

poden ser necessaris plantar uns 25 arbres, tots ells roures martinencs. Els arbres hauran de tenir un 

diàmetre mínim per garantir la seva supervivència i el preu haurà d’incloure la seva plantació i el reg de 

suport els primers dos anys, molt important per garantir la seva supervivència.  

El nombre d’arbres a replantar en aquesta zona pot ser superior, tot dependrà dels actuals i de les zones a 

reforçar, que poden ser més àmplies que la marcada.  

 

En la zona de reforestació 2 , es proposa una plantació de freixes de fulla gran en tot el talús d’aquest 

àmbit i en forma triangular, separats cada arbre per aproximadament 5 metres. No pot ser una plantació 

regular, ha de semblar natural. S’ha fet una previsió que en total en aquest àmbit poden ser necessaris 

plantar uns 80 freixes de fulla gran. Els arbres hauran de tenir un diàmetre mínim per garantir la seva 
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supervivència i el preu haurà d’incloure la seva plantació i el reg del primer any, molt important per garantir 

la seva supervivència. 

Si es creu convenient, una part d’aquesta plantació es pot realitzar dins de les instal·lacions de l’ETAP, 

quedant una línia de plantació dins de les instal·lacions i l’altre fora al talús generat.  

Exemple forma triangular plantació: 

  F                      F             F                        

 

 

 

   F              F              F     

 

En l’esquema totes les línies dibuixades marquen una distància de 5 metres, que poden ser aproximats,  

tant les horitzontals com les verticals i la F són freixes de fulla gran. 

En la zona de reforestació 3 , trobem dues zones diferenciades. Una de reforç de la vegetació existent, on 

no es fa previsió dels arbres a plantar,  i l’altre de reforestació on es proposa la plantació per sota el canal 

del rec del Pla del Conanglell, seguint la forma triangular, separant cada arbre amb una distància 

aproximada de 5 metres. A la mota de terra del canal que limita amb el camp de conreu, es plantarà una 

barreja de salzes blancs i freixes de fulla gran. No pot ser una plantació regular. S’ha fet una previsió que en 

total en aquest àmbit poden ser necessaris plantar uns 30 arbres, distribuïts en 20 freixes de fulla gran i 10 

salzes blancs. Els arbres hauran de tenir un diàmetre mínim per garantir la seva supervivència i el preu 

haurà d’incloure la seva plantació i el reg dels dos primers anys, molt important per garantir la seva 

supervivència. 

L’esquema de plantació seria semblant a l’anterior substituint alguns freixes de la part inferior per salzes 

blancs. Vegem-ne una simulació amb la plantació als marges del canal del rec del Pla del Conanglell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 81: Simulació de plantació al marge del canal del rec del Pla del Conanglell. Font: Elaboració pròpia 

 

 

La revegetació arbustiva i herbàcia dels diferents àmbits de reforestació es produirà de forma natural, per 

tant no creiem necessari la plantació o sembra d’aquestes espècies.  

Plantació de vegetació autòctona (2.4): la proposta del present EIIP, només contempla la plantació d’arbres 

autòctons; Verns (Alnus glutinosa), Salzes blancs (Salix alba), Freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior) i 

roures martinencs (Quercus humilis). Aquests arbres haurien de ser comprats en vivers pròxims a la zona, ja 

que així estaran aclimatats a les seves condicions.  

Es preveu la plantació d’un arbre cada 5 metres aproximadament, mai em distàncies regulars,  i intercalats 

en dues files per fer la pantalla més densa.  

  

Recomanacions per totes les reforestacions. 

- Plantar peus amb certificat d’autoctonia que asseguri que són de varietats del país. 

- Els peus plantats tindran un diàmetre adequat per tal de garantir la seva supervivència.  

- Es recomana plantar els peus amb una distància entre peus no homogènia (evitar la 
imatge de plantació artificial) que variï entre 5 i 8 m entre peu i peu. 

- Durant els primers dos anys després de la plantació caldrà efectuar recs de suport en els 
mesos mes secs de l’any per tal d’assegurar un elevat percentatge de supervivència dels 
peus plantats. 
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Il·luminació mínima necessària (2.5): Es posarà la il·luminació mínima necessària indicada per seguretat. En 

cas de no ser necessària il·luminació, aquesta pot funcionar per control de presència, sense haver-hi 

il·luminació durant la nit. La lluminària utilitzada hauria de complir les recomanacions del decret 82/2005, 

segons la zona de protecció alta  (Zona E2). Vegeu la taula 4 d’aquest a l’apartat 3.1.7 d’aquest mateix 

document.  

Mesures a aplicar durant l’execució de l’obra (2.6): informar a treballadors i treballadores, i especialment a 

l’encarregat/da de l’obra, de la necessitat de mantenir l’obra neta i endreçada, habilitació d’una zona de 

residus i una altre de neteja dels elements de l’obra, per tal de minimitzar la generació de residus i els 

possibles focus de contaminació.  

 

PRESSUPOST DE LES MESURES PROPOSADES 

A continuació farem una valoració aproximada, alçada,  de les mesures paisatgístiques proposades que 

inclourà la revegetació de la zona, el canvi d’il·luminació i les modificacions del cromatisme, per tal de tenir 

una referència aproximada del cost econòmic que suposaran.  

 

Plantació d’Arbrat i Arbustives a les zones definides  

Es fa una aproximació del preu sense diferenciar la tipologia d’arbres. Només es preveuen els arbres que es 

plantaran en la zona de reforestació 1, 2 i 3, ja que en la zona de reforestació per afectació de la captació i 

la canalització no se sap quans arbres s’afectaran, per tant, no podem saber quants arbres serà necessaris 

de replantar. 

- Arbrat:  135 unitats 

   135 unitats (inclòs transport i plantació) x 110 €/ut =  14.850  € 

       Total cost arbres                   14.850 € 

Tots els arbres plantats a la zona només podran ser vegetació autòctona i preferentment els proposats en 

aquest EIIP.  Aquest seria considerat el mínim a replantar, aproximadament uns 135 arbres.  

 

Canvi d’il·luminació per il·luminació amb control de presència 

El cost d’aquest canvi pot suposar entre un 4-5% d’encariment del pressupost inicial sobre il·luminació, cost 

que es pot relacionar amb els detectors de presència.  

 

5.4.- Simulació de les mesures implementades 

Primer de tot realitzarem la simulació de  la implantació sense mesures d’integració, sense cromatisme ni 

zones de reforestació. Com podrem veure l’impacte de l’actuació per si mateix ja es moderat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il·lustració 82: Simulació implantació, vista ampliada. Des del Puig de les Tres Creus. Font: Elaboració pròpia 

 
 
Il·lustració 83: Simulació implantació, vista ampliada. Des del Turó del Castell de Conanglell. Font: Elaboració pròpia 
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Il·lustració 84: Simulació implantació, vista ampliada. Des del Puig de les Còpies. Font: Elaboració pròpia 

 

 

En aquesta última en comptes d’aplicar una simulació 3D aplicarem un fotomuntatge amb la foto de l’ETAP 

de Manlleu, adaptada parcialment característiques de l’ETAP proposada. 

Il·lustració 85: Simulació implantació (fotomuntatge). Des del Serrat. Font: Elaboració pròpia 

 

Veurem la mateixa imatge amb una simulació 3D. 

Il·lustració 86: Simulació implantació (3D). Des del Serrat. Font: Elaboració pròpia 

 

No introduïm cap simulació des del Castell de Torelló, des de Torelló o des del “Puig” ja que l’àmbit i 

l’actuació des d’aquests punts no són visibles. 

A continuació introduirem a les mateixes imatges les mesures d’integració proposades, per tal de visualitzar, 

sempre tenint en compte que es tracte d’una simulació, com aquestes mesures milloren l’integració de 

l’actuació. 

 

Il·lustració 87: Simulació implantació, vista ampliada. Des del Puig de les Tres Creus. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Il·lustració 88: Simulació implantació, vista ampliada. Des del Turó del Castell de Conanglell. Font: Elaboració pròpia 
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Il·lustració 89: Simulació implantació, vista ampliada. Des del Puig de les Còpies. Font: Elaboració pròpia 

 
Il·lustració 90: Simulació implantació (3D). Des del Serrat. Font: Elaboració pròpia 

 

 

5.5.- Avaluació de l’impacte paisatgístic 

 

Per avaluar l’impacte paisatgístic que l’actuació pugui tenir sobre l’entorn, hem de valorar els següents 

elements especificats anteriorment. 

Unitat : En aquest cas a la zona agrícola que limita amb el bosc de ribera del riu Ter. Podríem dir que 

l’actuació trencaria la unitat agrícola, però amb la mateixa intensitat que una explotació agrícola. Per tant, la 

unitat es mantindria, amb el mosaic agrícola típic de les zones més properes.  

Tot i això, diverses mesures proposades van encaminades a millorar aquesta integració, per tal de no 

trencar la unitat del paisatge: (2) Es proposen un seguit d’estratègies que minimitzaran la visibilitat de 

l’actuació (1) Als llocs on ocultar  l’actuació no és viable, es proposen un seguit d’estratègies (cromatisme) 

que tot i ser visibles s’adaptaran al paisatge agrícola i de bosc de ribera dominant (on certes construccions 

hi queden ben integrades). 

Varietat : L’actuació en el seu conjunt no afecta a la varietat, ja que no trencarà la successió present a la 

zona, de explotacions de conreu amb camps agrícoles al voltant.  

Intensitat : L’actuació afecta molt poc la intensitat. Les mesures previstes i sobretot, la revegetació o 

reforestació de la zona, disminuiran la intensitat de la pertorbació paisatgística respecte a allò previst 

inicialment.  

Integritat:  L’actuació s’integra correctament en la zona, ja que a part de ser assimilable a una explotació 

agrícola, quedarà parcialment amagada per les pantalles visuals. 

Complexitat : Des del punt de vista tècnic la complexitat de la integració paisatgística és moderada en el 

sentit que: es tracta d’una actuació de caràcter tècnic, equipament, en un zona agrícola molt pròxima al 

bosc de ribera del riu Ter i amb uns requisits tècnics (proximitat al punt de captació i a l’EDAR) que donen 

poc “joc” a l’hora d’optar per estratègies que variïn sensiblement l’actuació. Tot i això, s’ha aconseguit dotar 

al projecte d’un seguit d’estratègies d’integració paisatgística que asseguren una correcte integració de 

l’actuació.  

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

sintetitzar els principals impactes paisatgístics sobre els valors del paisatge que determinen l’avaluació 

d’impacte paisatgístic de l’àmbit estudiat.  

 

5.5.1.- Caracterització dels impactes paisatgístics 
 

Per a la caracterització sintètica dels principals impactes paisatgístics derivats del projecte objecte del 

present EIIP, s’ha considerat adient presentar la següent taula: 

 

Taula 14: Caracterització dels impactes paisatgístics 

Tipus de 

Valors 
Subtipus Impactes /Característiques 

Estètics 

Interfícies 

harmòniques 

Situant-se al costat de la depuradora l’impacte sobre les interfícies 

serà menor. A més el lloc on s’ubicarà podrà seguir relacionant-se 

amb el riu sempre i quan es mantingui l’ús agrícola. 

Patrons nítids 

Més que d’un patró nítid el paisatge d’aquesta zona es caracteritza 

per la convivència de diversos elements. L’actuació, amb les mesures 

correctores previstes no alterarà el paisatge significativament.  

Fons escènics 
Es preveu una afecció mínima sobre el fons escènic sobretot per 

l’alçada i situació dels terrenys escollits. 

Ecològics Espais d’interès 

Els valors naturals més destacables a l’àmbit son els associats amb la 

vegetació de ribera del riu Ter. En aquest sentit no es preveu una 

afecció destacable. 
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 Productius 

Zones agrícoles 
Les terres on s’ubicarà l’ETAP son agrícoles i per tant l’actuació 

suposarà una pèrdua d’aquest sòl.   

Zones 

explotació  

La zona havia estat una antiga pedrera. Els sòls agrícoles actuals no 

són de gran valor, ja que són de reompliment al finalitzar l’activitat 

extractiva que hi havia a la zona.   

Històrics  No es preveuen impactes  

Ús social 
Relacionat principalment amb la mobilitat. L’actuació serà parcialment visible dels del 

camí, GR-210, principalment a l’hivern, quan la vegetació no tingui fulla.   

 
5.5.2.- Definició i valoració dels impactes 
 

Com comentàvem anteriorment, si se’n pretén establir una valoració en termes de qualitat paisatgística, en 

bona part subjectiva però, es podria considerar una qualitat alta/moderada , en l’entorn més immediat, en el 

sentit que és un paisatge agroforestal, amb un bosc de ribera important i que s’emmarca en un context 

urbanitzat, amb impactes des del punt de vista paisatgístic, bàsicament pel desenvolupament de les zones i 

les infraestructures.  

Partint d’aquesta valoració i l’avaluació de l’impacte paisatgístic dels factors descrits en aquest apartat 5 

podríem determinar que l’impacte del Projecte és baix, ja que, quedarà totalment integrat en la zona, al 

quedar molt amagat per les pantalles visuals arbrades i per la tria d’un cromatisme adequat per a les zones 

des d’on serà visible. 

En la següent taula es presenta la valoració de l’impacte paisatgístic de l’actuació i es compara amb 

l’impacte estimat tenint en compte les mesures d’integració paisatgística proposades en el present EIIP. 

Taula 15: Valoració dels impactes paisatgístics 

Impacte detectat 

Valoració de 

l’impacte 

paisatgístic 

Mesures 

d’integració 
Valoració de l’impacte paisatgístic 

Afectació sobre el 

paisatge de les 

interfícies 

harmòniques 

 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 

Poc visible. 

Afectació sobre el 

paisatge de patró 

nítid  

 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 

Les mesures d’integració proposades disminueixen 

considerablement la visibilitat. 

Afectació sobre el 

paisatge nocturn 

 2.5 La implantació de la il·luminació mínima necessària 

o l’establiment del control de presència permetria 

reduir l’impacte de la il·luminació.  

Afectació sobre el 

paisatge dels fons 

escènics 

immediats 

 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 

El canvi de color disminuirà substancialment 

l’impacte i el mimetitzarà amb les actuacions 

presents a l’entorn més immediat i les pantalles 

visuals permetran ocultar-lo parcialment.  

Impacte derivat de 

l’execució de l’obra 

 2.6 S’informarà els treballadors per tal que segueixin 

uns criteris durant les obres.  

Impacte 

paisatgístic per 

pèrdua de sòl 

agrícola.  

 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 

Es perdrà part del sòl agrícola de la zona. Aquests 

sòl agrícola no era de valor, ja que est tractava d’un 

sòl de reompliment al finalitzar una activitat 

extractiva. El cromatisme proposat per les mesures 

i la revegetació fan que aquests actuació quedi 

totalment integrada en sòl agrícola.  

Afectació sobre el 

paisatge per 

proximitat a camins 

d’ús social.  

 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 

Les mesures introduïdes faran que l’actuació sigui 

menys visible. De totes maneres, existeix la 

possibilitat que durant l’hivern part de l’ETAP sigui 

visible des del GR.   
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6.- CONCLUSIONS 

 

Analitzat el Projecte Executiu de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) d’Osona Nord i Voltreganès, 

1ª Fase en el context paisatgístic local i tenint en compte les mesures d’integració paisatgística proposades 

en aquest document, es considera que l’impacte paisatgístic derivat de l’execució de la proposta es baix i 

compatible amb la preservació i millora de la qualitat paisatgística de la zona estudiada. 

 

Una qüestió que s’ha de tenir en compte, és que ha de quedar totalment prohibit ocupar més espai en el 

desenvolupament d’activitats, que el que s’ha marcat en aquest projecte. Si es preveu ocupar nous espais, 

s’ha de realitzar un nou estudi d’impacte. 

Una altre punt que cal tenir en compte per tota la lluminària a instal·lar a l’àmbit és que ha de complir els 

requisits fixats en l’apartat 3.1.8 de protecció contra la contaminació lluminosa, vetllant pel compliment de la 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.  

 

Segons aquest apartat la zona on s’ubica el projecte executiu correspon a una zona amb una protecció 

alta (E2) front a la contaminació lluminosa. Per tant s’ha de tenir en compte els valors de la taula 

fixats en el present document. 

A continuació destaquem les principals mesures d’integració: 

 

- Cromatisme de la instal·lació amb colors ocres o terrosos semblants als de l’entorn. 

- Soterrament dels subministres. 

- Replantació de la vegetació afectada en la zona de la canalització del canal. 

- Revegetació de reforç de diferents marges de la zona. 

- Revegetació de part dels nous talussos creats. Veure plànols zones reforestació.  

- Plantació de vegetació autòctona. 

- Il·luminació obra. Control de presencia.  

- Informació dels treballadors de l’obra. 

 

Un cop introduïdes totes les mesures correctores pertinents i tinguts en compte possibles impactes derivats 

de la lluminària, es conclou que si s’apliquen totes les mesures exposades en el present informe, l’impacte 

paisatgístic que tindrà el Projecte Executiu serà baix i compatible amb el manteniment de la qualitat 

paisatgística a l’entorn més immediat. 

 

 

7.- ANNEXES 
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- Ortofotomapa 
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