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1. INTRODUCCIÓ 

El present estudi pretén analitzar el paisatge de l’àmbit del projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i 
retorns d’aigües regenerades entre el polígon Plans de la Tossa i el col·lector industrial d’igualada – IDR (Anoia), 
amb l’objectiu d’aconseguir la màxima integració paisatgística d’aquest projecte, tot mantenint aquells 
elements de major interès ambiental i paisatgístic. 

 

Segons l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, indica la necessitat que els projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no 
urbanitzable, incloguin entre altres un Estudi d’Impacte i Integració paisatgística: 

 

Article 48. Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl 
no urbanitzable  

1. Quan les actuacions específiques d'interès públic a les quals fa referència l'article 47.4 es refereixin a 
una infraestructura relativa a un sistema urbanístic i no siguin previstes al planejament territorial o 
urbanístic, es requereix l'aprovació d'un pla especial urbanístic autònom que les empari en els termes 
que estableix l'article 68, amb les excepcions que preveu l'article 48 bis. Pel que fa a la resta 
d'actuacions a les quals fa referència l'article 47.4, el projecte que les empari s'ha de sotmetre a 
informació pública. Tant el projecte com, si s'escau, el pla especial urbanístic que es formuli, han 
d'incloure la documentació següent: 

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el 
planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de cultura, si l'actuació 
afecta restes arqueològiques d'interès declarat. 

d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és comprès en un pla sectorial 
agrari. 

e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones vulnerables o 
zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, o masses d'aigua en mal estat o en 
risc d'estar-ho. 

f) Un informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments 
paleontològics o punts geològics d'interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

 

El present document té en consideració allò que estableixen la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge, i el seu Reglament. El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la 
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, regula els estudis i informes d’impacte i 
integració paisatgística, en el seu article 21 estableix el contingut que han de tenir: 

 

21.1. L’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de tenir el següent contingut: 

1 La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics, visibilitat 
i fragilitat del paisatge. 

2 Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que defineixen els 
projecte tals com alçats, seccions, plantes, volumetria, colors, materials i altres aspectes 
rellevants. 
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3 Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi de les 
alternatives, justificació de la solució adoptada, descripció de les mesures adoptades per a 
la prevenció, correcció i compensació dels impactes. 

21.2 L’estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que permetin visualitzar els 
impactes i les propostes d’integració del projecte en el paisatge, així com de la informació referida 
a l’estat del planejament en el qual s’insereix l’actuació. 

 

És d’acord amb aquest article i segons les indicacions de la normativa de les Directrius del paisatge del Pla 
Territorial Parcial de les comarques centrals, que s’elabora el present estudi d’impacte i integració paisatgístic 
(EIIP). 

 

Com es veurà més endavant, el projecte transcorre per Sòl no urbanitzable, Sòl urbanitzable pendent d’executar 
i Sòl urbà. Malgrat que únicament és perceptiu l’avaluació de l’impacte paisatgístic i la seva integració 
paisatgística en els trams de sòl no urbanitzable, en el present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) 
es considera la  totalitat de la traça amb independència de la classificació i/o qualificació urbanística. 
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2. EL PAISATGE 

2.1. Introducció 

S’identifica el paisatge amb el conjunt del medi, considerant-lo com un complex de relacions derivades de la 
interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen. S’entén per paisatge tot allò que hom percep quan 
mira el seu entorn, es presta, per tant, a una anàlisi que serà realitzada amb una certa subjectivitat, ja que 
dependrà, en gran part, del grau de sensibilitat de l’observador, de certes connotacions psicològiques i dels 
lligams afectius o emocionals entre l’observador i el paisatge. 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, entén com a tal “qualsevol part del 
territori, tal com la percep la col·lectivitat, el caràcter de la qual és el resultat de l’acció de factors naturals o 
humans i de llurs interrelacions”, inserint el concepte de que el paisatge es valora a partir de la percepció que 
se’n té, introduint per tant la importància de l’observador. Aquesta Llei també estableix que s’han de realitzar 
els catàlegs del paisatge de les diverses àrees del territori català. 

El Catàleg de paisatge de les comarques centrals, està aprovat definitivament 27 de juliol de 2016 (EDICTE de 
29 de juliol de 2016, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del 
Catàleg de paisatge de les comarques centrals) 

El catàleg del paisatge situa l’àmbit a la unitat paisatgística de la Conca D’Òdena(Catàleg del Paisatge de les 
comarques centrals). 

 

2.2. Descripció del lloc 

Santa Margarida de Montbui està situat a la comarca del’Anoia. S'estén pel centre de la conca d'Òdena, per 
l'extrem dret del riu Anoia. El relleu del municipi és suau en general, encara que té zones més elevades al 
vessant sud occidental del municipi. Aquest municipi rep moltes influències de la capital de comarca, Igualada, 
amb la qual delimita pel nord. 

La traça on es realitzarà la intervenció del col·lector, comença en el polígon industrial dels Plans de la Tossa, en 
el sector nord-oest del terme municipal i transcorre en direcció nord, resseguint camins existents, tot 
travessant la carretera C-37, fins a travessar el riu Anoia i finalitzar en el nucli urbà d’Igualada. 
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Imatge 1. Situació del projecte en relació al Polígon industrial de Plans de la Tossa i el nucli d’Igualada 

 
Font: Elaboració pròpia amb base topogràfica de l'ICGC 

 
La traça proposada i les seves alternatives, es situa en diferents qualificacions i classificacions del sòl, es 
divideix el projecte en 4 separates (trams),coincidint amb els 4 règims del sòl en els que ens trobem al llarg de 
tota la traça: 
En el projecte del col·lector s’indica: 

▪ Tram 1: Sòl Urbà Santa Margarida de Montbui: Polígon Sector Plans de la Tossa. Traça que discorre per 
les zones verdes  el propi polígon en el Ramal URB. – Grafiat color verd- 

▪ Tram 2: Sòl No Urbanitzat SNU Aj. Sta. Margarida de Montbui. Camins de titularitat pública en sòl 
rústic que s’inclourà en un PAE. Camins ben definits i consolidats en tot el tram central de la traça del 
sistema de col·lectors. Ramals P50 i Ramal tronc. - Grafiat color groc- 

▪ Tram 3: Sòl Urbanitzable de l’Aj. Sta. Margarida de Montbui: ARE Residencial Sta. Margarida de 
Montbui. Un tram de corriol afectat, afectat per un ARE, entre el Pk 0+260 i PK 0+512 (L=525ml): 
Ramal Tronc. – Grafiat color magenta - 

▪ Tram 4: Sòl Urbà Aj. Igualada. Creuament del Riu Anoia i àmbit Sud del Polígon Sector Plans de la 
Tossa. Ramal Tronc fins a connectar amb el col·lector Industrial d’Igualada. - Grafiat color blau- 
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Imatge 2. Qualificació del sòl segons trams de la traça del col·lector 

 
 

El traçat del nou col·lector és en bona part del traçat majoritàriament planer, amb desnivell descendent 
direcció nord, direcció el riu Anoia. En diferents zones del traçat el pendent és important. Així el punt més alt es 
localitza a l’inici del traçat (sud) i el punt més baix coincideix amb el pas sota el riu Anoia (nord). 

 

Imatge 3. Model Digital del Terreny a l’entorn del traçat del col·lector 

 
Font: Elaboració pròpia sobre base de l'ICGC. 
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El paisatge a l’entorn del traçat de la proposta de col·lector es caracteritza per ser un espai principalment 
agrícola. Amb excepció a l’extrem nord, espai coincident amb la trama urbana d’Igualada. 

L’accés al traçat del col·lector es realitza a través de camins existents. El traçat del col·lector transcorre en la 
seva gran majoria per camins existents, essent innecessari obrir nous camins per realitzar l’obra. 

Imatge 4. Paisatges a l’entorn del traçat proposta pel col·lector 
Entorn agrícola al voltant del camí del nou col·lector 

 
 

 
 

Nucli urbà d’Igualada, extrem nord de la proposta de nou col·lector 

 
 

Entorn de la traça proposada pel nou col·lector a l’entorn del riu Anoia, des del nucli urbà d’Igualada 

 
Font: Elaboració pròpia i googlemaps 
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2.3. Components del paisatge 

S’entén per components del paisatge aquells aspectes del territori diferenciables a simple vista i que el 
configuren. Es categoritzen en tres grans blocs: físics (formes del terreny, superfície del sòl, cursos o làmines 
d’aigua, etc.), biòtics (vegetació i fauna) i antròpics. 

2.3.1. Components físics 

Pel que fa als factors físics, cal destacar la importància del relleu com a element estructurador del paisatge. En 
el cas que ocupa aquest EIIP, el relleu és un element que pot esdevenir important, ja que l’espai ondulat del 
territori, i per tant de l’àmbit del projecte del nou col·lector, en relació al seu entorn, farà que les conques 
visuals siguin reduïdes i per tant el traçat serà poc visible a bona part del territori, igualment, qualsevol element 
(antròpic o natural) facilita l’apantallament, com és el cas de la carretera C-37 que travessa el traçat del 
col·lector en els primers metres de proposta o el mateix camí que obre traça en el territori creat unes parets 
més o menys altes depenent del punt del traçat proposat del nou col·lector. 

Imatge 5. Elements físics a l’entorn del traçat del nou col·lector

 
 
Comja s’ha dit les ondulacions del terreny són un factor important en la integració i la ocultació del projecte en 
el territori, sobretot durant les obres, ja que al finalitzar i executar totalment el nou col·lector el paisatge 
restarà tal com es percep actualment. 
 
Més enllà de les elevacions més destacades de l’entorn, com pot ser la muntanya del pi, també hi juga un 
paper important les depressions del territori, com és el pas del torrent de Garrigosa. 
 

Riu Anoia 

Torrent de Garrigosa 

Serra de Collbas 

Pla del pare Mariano 

Muntanya del Pi 

Serra de la Guardia 

El Pi 
C-37 

Les parellades 
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Imatge 6. Elements físics. ondulacions a l’entorn del traçat del nou col·lector 
Perspectiva des de la carretera C-37 direcció nord. Destacat en color a la part dreta de la imatge s’observa les ondulacions 
del territori fins a la muntanya del pi.  
A la dreta de la imatge, es ressalta també en color la depressió formada pel pas del torrent de Garrigosa en el cas recobert 
de vegetació mediterrània. 

 
 
Imatge des del límit de la trama urbana d’Igualada direcció sud. S’observa com d’accidentat és el terreny en la part nord del 
traçat del col·lector, amb pendents altes i amb poca vegetació i alta erosió. 
Per altra banda destaca a la part més baixa el pas del Riu Anoia. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de google maps 

 
També es destaquen les petites ondulacions conformades per les diferents terrasses agrícoles que les quals 
provoquen salts bruscos de cota, que per la tipologia de projecte també ajudaran a la seva ocultació. 
 

Imatge 7. Elements físics. Terrasses agrícoles a l’entorn del traçat del nou col·lector 
Imatge des del nord del Molí de can Planell on s’observen les terrasses cultivades a diferents altures. En la imatge es 
destaca en color els camps de cultiu que envolten Can Migris. 

 
Font: Elaboració pròpia  

 

La traça del camí per on es proposa que transcorri el futur col·lector no presenta en general grans pendents, 
malgrat que pel seu funcionament, per gravetat, lògicament, ha de tenir cert pendent, en el cas en direcció 
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nord, en direcció el riu Anoia. Així mateix l’entorn, malgrat que també planer, presenta zones amb desnivells i 
pendents importants, situats sobretot a la falda de la muntanya del Pi i al traçat del torrent de Garrigosa. 

Imatge 8. Pendents a l’entorn de la traça del nou col·lector 

 
Font: Elaboració pròpia. Base topogràfic ICGC. 

 

En el projecte és important el pas pel territori dels cursos hídrics, i en particular el riu Anoia, que el nou 
col·lector ha de travessar per arribar a la zona urbana d’Igualada. Aquest fet condiciona les diferents 
alternatives tècniques que es proposaran en el projecte i que recull el present EIIP. 

Imatge 9. Riu Anoia 

El riu Anoia és la frontera del paisatge agrícola de la seva riba dreta, amb el paisatge urbà d’Igualada de la riba esquerra. 
Actualment el paisatge de l’entorn, on el col·lector travessarà el riu de forma soterrada, està en transformació per unes 
obres d’execució d’un pont i una carretera. Així l’afectació puntual paisatgística de l’execució del col·lector no seran 
rellevants. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Per altra banda pròxim al traçat del col·lector transcorre de forma paral·lela el torrent de la Garrigosa, però no 
interfereix en el projecte, però sí que la seva vegetació en alguns trams ha d’ajudar a la ocultació de l’execució 
de les obres. 

Imatge 10. Torrent Garrigosa. Al nord de la carretera C-37 i a l’est de la traça del nou col·lector 

 
Font: Elaboració pròpia a partir google maps 

 

En referència a la gestió de l’aigua, en l’entorn del projecte hi ha diferents elements hídrics de recollida d’aigua 
ja sigui de la carretera C-37 o d’altres. Aquests elements determinen la vegetació que es localitza en alguns 
trams de la proposta de col·lector. 

Imatge 11. Elements de recollida d’aigua i pas per sota la carretera C-37 

 

 
Font: Elaboració pròpia 
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2.3.2. Components biòtics 

Vegetació i Hàbitats 

El mapa de cobertes del sòl del CREAF classifica el sòl en funció dels usos que se li atorguen. En aquest àmbit el 
usos són clarament agrícoles, excepte aquells usos urbans i aquells relacionats amb els cursos hídrics. 

Imatge 12. Paisatge agrícola 
Camp abandonat a la zona del polígon industrial de plans de la Tossa. Inici del nou col·lector  

 
Nou camp d’oliveres, al costat del corriol del traçat del nou col·lector 

 
Camp agrícola actiu, en el tram central de la traça proposada 

 
Font: Elaboració Pròpia 

 

El mapa d’hàbitats de Catalunya ubica a l’entorn de la zona d’estudi els següents hàbitats, on es pot observar 
que els hàbitats antròpics agrícoles es troben en tot el territori de la traça del col·lector. Els hàbitats i usos 
urbans es localitzen al nord de la traça. Coincident amb el torrent de la Garrigosa i el riu Anoia, es localitzen 
hàbitats lligats a cursos hídrics. Per últim, en el tram final, coincidint amb els espais de major pendents, i 
malgrat que actualment no s’han pogut identificar correctament, per l’execució de les obres d’una nova 
infraestructura viaria, el mapa d’hàbitats indica una franja amb hàbitats de vegetació mediterrània. 
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Imatge 13. Hàbitats presents en l'entorn de la traça del nou col·lector 

 
Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural 

 
La biodiversitat o la singularitat de l’àmbit afectat és baixa, malgrat aquesta afirmació hi ha 2 hàbitats descrits 
en la zona d’estudi amb prou singularitat per incloure’s en espais de protecció per part de normatives 
europees. Així doncs, el traçat, just en la zona soterrada del riu Anoia, travessa l’hàbitat d’interès comunitari: 
3270. Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention 
(p.p.).  

Igualment pròxim a la traça del col·lector sense afectacions directes s’hi localitza l’hàbitat d’interès comunitari: 
92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.  
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Imatge 14. Hàbitats d’interès Comunitari 

 
Font: Elaboració pròpia sobre base de l'ICGC. Departament d’Acció climàtica, Agricultura i Agenda Rural 

 

Pel que fa a la vegetació concreta en el traçat del nou col·lector es diferencia la vegetació present en la traça 
del col·lector, segons el tram on es fixa la mirada. 

 

Així, en l’inici del col·lector (sud, Plans de la Tossa), a l’espai coincident amb les zones verdes de la futura 
urbanització del sector del polígon industrial, actualment es presenta un antic camp de conreu en dues 
terrasses diferenciades, amb fileres de arbòries entre les terrasses d’ametllers (Prunis dulcis) i oliveres (Olea 
europaea), el camp abandonat de la terrassa inferior està recobert de farigola (thymus sp). 
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Entre aquest camps abandonats i la connexió amb el ramal de col·lector provinent del sud, resseguint el camí, 
hi ha un salt d’alçada important. En la base del qual hi ha vegetació associada a una traça d’aigua, conformada 
bàsicament per vegetació oportunista com esbarzers (Rubus ulmifolius). 

 
 

 
 

Resseguint la futura traça del col·lector en direcció nord, un cop travessat el pas sota la carretera C-37, en el 
corriol entre el camí i el molí de baix de can Planell, és on la vegetació a l’entorn de la proposta és més 
abundant. Aquesta és conformada especialment per oms (Ulmus minor), espècies amb necessitat d’humitat. 
Aquesta humitat prové de la recollida d’aigües de la carretera i del curs d’aigua al nord de la carretera en la 
base del talús del polígon industrial dels Plans de la Tossa, que passa per sota la carretera C-37. Just la sortida 
del pas canalitzat per sota la carretera C-37 hi ha vegetació oportunista, bàsicament esbarzers. 
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Imatge presa de nord cap a sud, on s’observa la vegetació oportunista lligada a la sortida d’aigua 
per sota la carretera C-37 i la vegetació del talús de la pròpia carretera. 

 
 

En el corriol, com ja s’ha dit, es localitzen abundants oms (Ulmus minor), i amb menor mesura, lledoners (Celtis 
australis), tots ells localitzats a la banda esquerra del corriol (direcció nord) a la base del talús i els murs de 
pedra seca que aguanten el talús dels camps a l’oest en cota superior. Aquesta vegetació pot ser altament 
afectada per la construcció del futur col·lector, tal com es veurà més endavant. 

 

Imatge presa de sud cap a nord. Inici del corriol (sentit sud-nord) amb vegetació oportunista en primer 
pla i oliveres al final del camp de conreu a l’oest del corriol. 
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Imatge presa de sud cap a nord. Lledoners i oms a la banda oest del corriol, coincident amb la part més 
estreta del corriol. A l’est s’observa un ametller limitant amb el camp de l’est de la traça del col·lector i 
el camp d’oliveres també a l’est del corriol. 

 
 

Imatge presa de nord cap a sud. Oliveres del límit del camp agrícola de l’oest del traçat, localitzat a una 
cota superior al corriol, sobre paret seca. En Primer pla un lledoner jove i a segon pla,  esquerra de la 
imatge, el camp d’oliveres. 
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Imatge presa de nord cap a sud. On s’observen lledoners i oms a l’oest del corriol (dreta de la imatge) i 
vegetació oportunista, com esbarzers a l’est del corriol (banda esquerra de la imatge) 

 
 

Un cop el traçat supera el corriol, sempre en direcció nord, s’entra en un espai planer i agrícola, on la vegetació 
és escassa i lligada als límits dels camps de conreu. Aquesta vegetació bàsicament està conformada per oliveres 
i/o ametllers. Aquestes es localitzen majoritàriament a l’oest del camí, a una cota superior a aquest i per tant 
no s’haurien de veure afectats per la construcció del nou col·lector, segons la proposta d’aquest projecte 
analitzat. 

Imatge presa de sud cap a nord. Camí a l’alçada de Can Migris, amb oliveres al límit de camí, en una cota 
superior al camí. Absència de vegetació rellevant a l’est del camí. 
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Imatge presa de sud cap a nord. Intersecció de camins. Igualment amb vegetació arbòria d’oliveres a 
l’est del camí a cota superior del camí i absència de vegetació rellevant a l’est. 

 
 

Imatge presa de nord cap a sud. Tram final del camí abans de fer la baixada cap el riu Anoia. Vegetació 
arbòria a banda i banda del camí a cota superior. 

 
 

El tram final cap al riu Anoia, en direcció nord, hauria de mantenir l’estructura similar vista en el últim tram de 
camí, però actualment aquest tram està en obres i no s’ha mantingut aquesta estructura per la gran magnitud 
de les obres que es realitzen. Els materials geològics de la part esquerra del camí (sempre direcció nord) 
impossibilitat la presència de vegetació destacada. 
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L’últim tram abans de la intersecció amb el camí del Riu (via Blava), es localitzen en renglera a banda i banda 
del camí individus arboris d’ametllers i oliveres. 

 

 
 

Finalment, pel la vegetació que acompanya la via blava es destaquen les oliveres, que no s’haurien de veure 
afectades per l’execució del nou col·lector. La vegetació associada al riu Anoia en aquest tram és igualment 
oportunista, bàsicament canya americana (Arundo donax), i un arbre de dimensions destacables, que no s’ha 
pogut identificar per les obres en el sector (Possiblement freixe (fraxinus scp)). 

Imatge presa d’est a oest. Camí del Riu, amb Oliveres i vegetació oportunista. A la dreta de la imatge es 
pot observar la vegetació associada al riu Anoia, principalment canya americana (Arundodonax) 
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L’únic individu arbori present a la llera del riu, en el pas del canal per sota del riu Anoia 

 

2.3.3. Components humans 

Evolució del territori 

El territori a escala municipal, comarcal o de país, ha sofert grans canvis, sobretot a partir de l’extensió de la 
superfície urbana i les grans infraestructures de comunicació i serveis i l’augment dels sòls destinats a usos 
industrials i activitats econòmiques. Altres canvis soferts, la despoblació del mon rural i de les seves activitats, 
abandonant progressivament les terres de conreu que amb els anys han anat essent ocupades per superfície 
forestal. 

Aquests factors de canvi, han portat al territori fins l’actualitat, i alhora als seus paisatges. Per aquest motiu 
s’ha d’entendre que el paisatge és dinàmic i canviant, però sempre s’ha de garantir una qualitat mínima 
d’aquest. 

 

L’essència del territori entre Santa Margarida de Montbui i Igualada, prenent com a referència el traçat 
proposat per al nou col·lector, s’ha mantingut en els últims 80 anys com un espai agrícola. 

A continuació es pot observar l’evolució del territori a partir de les fotos aèries històriques, on es pot veure 
com el nucli d’Igualada i Santa Margarida de Montbui han anat creixent i consolidant-se, amb aquest 
creixement s’han desenvolupat noves infraestructures. Entre aquests nuclis i infraestructures es manté el 
paisatge agroforestal, això si cada vegada més fragmentat i acotat. 
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Imatge 15. Evolució històrica del territori a partir d’imatges aèries. 

 
Font: ICGC 

 

Patrimoni 

No es destaquen elements patrimonials arquitectònics o arqueològics que puguin interferir amb la traça del 
col·lector. Així i tot es destaquen pròxims a aquesta traça alguns elements del patrimoni municipal. 
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Imatge 16. Patrimoni arquitectònic i arqueològic  

 
Font: Geoportal del patrimoni cultural. Generalitat de Catalunya 

 

Imatge 17. Catàleg de béns de Santa Margarida de Montbui (POUM) 

 
Font: POUM Santa Margarida de Montbui 

 

Els elements 15 i 25 s’inclouen en el catàleg de masies i cases rurals i es localitzen pròxims al recorregut del 
col·lector. No es creu que el desenvolupament del col·lector afecti de forma directa o indirecta a aquests 
elements protegits. 
 

Elements no protegits d’interès 

En relació a l’entorn agrícola de la major part del traçat del col·lector, més enllà dels trams urbans (Polígon 
industrial dels plans de la Tossa, nucli d’igualada), es destaquen com elements d’interès els murs de pedra que 
delimiten les terrasses agrícoles i eviten l’esfondrament d’aquestes. 

Es destaquen 2 trams de murs de pedra, el primer a destacar, es localitza en el tram de la casa de can Migris, 
aquest tram de mur de pedra està ben conservat i a priori no s’hauria de veure afectat per l’execució del nou 
col·lector, ja que el camí per on es desenvolupa la traça del col·lector te suficient amplada. 
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Imatge 18. Diferents trams de la paret de pedra seca de can Migris 

 
 

 
 

El segon tram que es destaca es localitza en el corriol, abans d’arribar als Molins de Can Planell (direcció nord 
de la proposta de traça de col·lector) Es tracta de les parets de pedra seca que limiten amb el camp a l’oest del 
corriol, situat a una cota superior al corriol. La paret de pedra seca, no és contínua en tota la traça del corriol, ja 
que en alguns trams aquesta ha desaparegut. L’alçada de la paret (aquells trams conservats), és d’entre 1,5m i 
2 metres. 

També s’entreveuen recoberts de vegetació uns trams de mur a la banda sud i est del corriol. Al nord i sud del 
camp d’oliveres (a l’est del corriol). Aquest es localitzen a una cota més baixa del corriol i coincideixen amb els 
punts del corriol on hi ha més desnivell. 

 

Aquests trams de paret seca, sí que es poden veure afectats i alterats (malgrat el seu estat), per l’execució del 
col·lector, ja que just en aquest tram de col·lector no es té molt marge de maniobra donat el poc espai entre 
camps de correu. Per les obres serà necessari realitzar una rasa de fins a 2 metres (depenent el tram) i és 
aquesta l’amplitud que en alguns casos es té, en el tram de col·lector del corriol. 
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Imatge 19.Parets de pedra seca en el tram del corriol 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

2.3.4. Categorització dels components del paisatge 

El paisatge, entès com a conjunt d’unitats territorials amb diferents propietats i característiques, pot ésser 
analitzat i definit a través dels elements visuals: color, forma, línea, textura, escala o dimensió i caràcter espaial 
(SMARDON, 1979). Aquests atributs es refereixen a l’expressió visual objectiva del paisatge, no a les 
preferències ni a qualsevol altre tipus de resposta de l’observador. 
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Segons les observacions visuals, el paisatge que predomina a l’àmbit d’actuació i el seu entorn immediat, és un 
paisatge que ve definit per: 

 

Concepte Valor Descripció 

FORMA bidimensional 

El sector està marcat per la gran plana on s’ubica la traça del col·lector, 
on els trencaments paisatgístics els realitzen per una banda el camins 
rurals de la zona i els cursos hídrics. 

 

El seu camp visual sobre en direcció est i oest, ja que la traça del camí es 
situa a una cota més baixa, donat el paisatge ondulat de l’entorn. 

LÍNIA  Marges marcats La traça del camí, és molt clara en el paisatge agrari. 

TEXTURA 

De gra groller 

A causa del caràcter urbà agrícola de l’entorn, i la clara diferenciació del  
camí que ressegueix la traça del col·lector. L’entorn clarament agrícola, 
on el marge de les parcel·les o són marcats per camins o vegetació 
arbòria. El sector presenta una textura grollera, poc diferenciada d’una 
zona a l’altre si no fos per les referències visuals (camins, línies d’arbres, 
edificacions, cursos hídrics. 

Densitat baixa 

El paisatge es caracteritza per la importància de la trama agrícola de 
l‘entorn, amb edificacions disperses i poques.  

Malgrat aquest fet, la traça del col·lector transcorre per espais 
transformats i urbans on la densitat d’elements és major. 

Regularitat agrícola 

La presència dels camps de conreu, converteix el territori en un espai 
planer i ordenat. La traça clara del camí que ressegueix el col·lector, 
permeten definir amb prou detall la traça del projecte. Aquesta 
característica, fa que el paisatge esdevingui ordenat, amb una regularitat 
pròpia d’una zona agrícola. 

ESPAI 

Espai agrícola 
L'àmbit transcorre majoritàriament entre un paisatge agrícola, però 
també entre zones de transformació urbana, zona urbana. 

Obertura reduïda 

L’àmbit es situa en una zona amb obertura visual limitada per les 
ondulacions orogràfiques. 

La traça del col·lector transcorre per camins que en transcorren en cotes 
més baixes que l’entorn immediat, així limita molt la cobertura visual. 
Així mateix s’ha de tenir present la característica principal del projecte, 
que és un col·lector soterrat. Així quan acabi les obres no serà visible. 

Font: Elaboració pròpia 
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3. PLANEJAMENT VIGENT I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.1. Planejament vigent 

3.1.1. Planejament de rang superior territorial i urbanístic 

El planejament territorial vigent és el Pla Territorial Parcial de les comarques centrals. L'acord de Govern i la 
normativa del Pla van ser publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5241, de 22 
d'octubre de 2008, a l'efecte de la seva executivitat immediata.  

Aquest s’estructura al voltant de tres eixos diferenciats; el sistema d’assentaments urbans, el sistema d’espais 
lliures i el sistema de les infraestructures de comunicació. El Pla avarca un territori extens establint criteris i 
objectius per àmbits funcionals. 

 

El Pla inclou la traça del nou col·lector, majoritàriament en el sistema d’espais oberts com a sòls de protecció 
preventiva. No està inclòs en sòl de protecció PEIN o Xarxa natura 2000. 

Igualment la trama també transcorre en sòl urbanitzable industrial (tram inicial Sud) i limitant amb sòl 
urbanitzable residencial i l’últim tram en el sòl urbà d’Igualada. 

 

3.1.2. Planejament municipal 

Al llarg de la traça del projecte de col·lector coincideixen 4 qualificacions del sòl, segons la següent imatge i el 
projecte de col·lector residual industrial: 

Imatge 20. Qualificació del sòl segons trams de la traça del col·lector 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 
 
El mateix projecte de col·lector residual industrial indica: 
 
La traça proposada i les seves alternatives, es situa en diferents qualificacions i classificacions del sòl, es 
divideix el projecte en 4 separates (trams),coincidint amb els 4 règims del sòl en els que ens trobem al llarg de 
tota la traça: 
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▪ Tram 1: Sòl Urbà Santa Margarida de Montbui: Polígon Sector Plans de la Tossa. Traça que discorre per 
les zones verdes del propi polígon en el Ramal URB. – grafiat color verd- 

▪ Tram 2: Sòl No Urbanitzat SNU Aj. Sta. Margarida de Montbui. Camins de titularitat pública en sòl 
rústic que s’inclourà en un PAE. Camins ben definits i consolidats en tot el tram central de la traça del 
sistema de col·lectors. Ramals P50 i Ramal tronc. - grafiat color groc- 

▪ Tram 3: Sòl Urbanitzable de l’Aj. Sta. Margarida de Montbui: ARE Residencial Sta. Margarida de 
Montbui. Un tram de corriol afectat, afectat per un ARE, entre el Pk 0+260 i PK 0+512 (L=525ml) : 
Ramal tronc. – grafiat color magenta - 

▪ Tram 4: Sòl Urbà Aj. Igualada. Creuament del Riu Anoia i Àmbit Sud del Polígon Sector Plans de la 
Tossa. Ramal Tronc fins a connectar amb el col·lector Industrial d’Igualada. - grafiat color blau- 

 

Les qualificacions urbanístiques a l’entorn de la traça del nou col·lector  són les següents: 

Imatge 21.Planejament urbanístic vigent. 

 
Font: Mapa urbanístic de Catalunya. 

 

3.2. Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals 

El Catàleg de paisatge de les comarques centrals va ser aprovat definitivament el 27 de juliol 2016. Aquest 
divideix el territori en diferents unitats de paisatge. L’àmbit es localitza a la unitat paisatgística de la Conca 
d’Òdena. 

Per la unitat de la Conca d’Òdena, el Catàleg destaca: 

- Paisatge més o menys planer solcat per la xarxa fluvial, amb retalls de vegetació escadussera i amb 
zones cultivades tallant geomètricament l’espai i envoltant els nuclis compactes de població. 

- La vegetació està molt lligada als camps de cultiu i als cursos fluvials. Destaquen els alzinars amb dens 
sotabosc i fragments de vegetació de ribera. 

- Conca d’erosió excavada pel riu Anoia i els seus afluents, les rieres de Clariana, de Tous o d’en Maià, 
d’Òdena, de Castellolí i de Rubió. 
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- On manca vegetació el cromatisme és sobri, a causa del color ocre dels camps de secà i el color gris 
dels xaragalls. 

- Presència de galeres (margues blaves) en els talussos, que creen una imatge característica. 

 

Objectius de qualitat paisatgística i proposta de mesures i accions 

A continuació s'enumeren els objectius de qualitat paisatgística (i la proposta de mesures i accions que 
s’exposen en el Catàleg del Paisatge de les comarques centrals i específicament per la unitat del Paisatge. El 
llistat de mesures (criteris) i accions són una proposta per assolir els Objectius. 

Únicament es transcriuen aquells objectius, criteris i accions que poden tenir incidència en el present projecte: 

 

7.1 Conservar el valor natural dels badlands, especialment dels vinculats als cursos d’aigua, perquè 
constitueixen un element que caracteritza el relleu d’aquesta conca d’erosió drenada pel riu Anoia. 

7.2 Preservar els valors natural i estètic de les masses boscoses però, sobretot, de la vegetació de ribera del riu 
Anoia i de la seva xarxa de torrents i rieres per la seva funció de connectors naturals de primer nivell. 

7.5 Potenciar el valor productiu de les àrees d’activitat econòmica millorant la integració en el lloc; 
especialment, adequant els corresponents límits dels sectors. 

 

Criteris i accions 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció 

7.1 Preservar les grans zones de terrers o badlands de margues grises vinculades als cursos continus d’aigua. 

7.3 Protegir i regenerar els alzinars i altres masses boscoses d’interès però, sobretot per la seva funció 
estructuradora i preeminent, la vegetació de ribera del riu Anoia. 

7.4 Conservar el mosaic dels camps de secà, especialment en zones on ocupin àrees extenses i compactes, tot 
evitant l’eliminació de les vores i els marges vegetals així com els elements construïts propis de l’arquitectura 
vernacular (barraques, murs de pedra seca, pous). 

 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 

7.11 Fomentar projectes d’integració de les carreteres i dels camins rurals en els quals s’afecti el mínim de sòl 
agrícola de qualitat, es millori la imatge de conjunt, s’adeqüin els processos d’urbanització lineal i es potencií la 
visibilitat cap a l’exterior. 

 

3.3. Actuacions previstes – descripció del projecte 

Aquest punt, d’actuacions previstes està extret del “projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i 
retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector industrial Igualada – idr (Anoia). 
separates 1 a 4” 

3.3.1. Objectius i components del projecte 

L’objecte es poder connectar una parcel·la dels Plans de la Tossa (coordenades X:384.259,5 Y:4.602.706,0 i cota 
357,70) amb el col·lector DN600 PRFV que discorre al llarg del carrer del Rec d’Igualada, propietat de 
l’Ajuntament Igualada, però gestionat per IDR. La cota d’aquesta col·lector és al voltant de 300 m. 
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3.3.2. Alternatives 

Es realitza un primer anàlisis per estudiar els possibles traçats de la conducció, a nivell qualitatiu per poder 
estimar millor quina és la millor solució tècnica, funcional i econòmica. 

S’estudien i proposen un total de 6 alternatives analitzades (i tota les seva possible combinatòria  es clar), 
descrites de la següent manera. Vinculades especialment al sistema de creuament del riu Anoia,- el punt 
conflictiu da resoldre de la traça: 

A continuació es fa una breu descripció de cada alternativa plantejada: 

 

A1 Palanca SMM. 

Traçat de 1.350 m lineals aproximadament, tot per gravetat. Amb un primer tram de 700 m en camins i la resta 
650m en tram urbà per la trama de Santa Margarida de Montbui. Creuament del riu Anoia grapat al taulell del 
pont de la Palanca. Requereix PHD o similar i fondàries forçades superiors als 2m de rasa.  

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

A2 Pont Nou. 

Traçat de 1.500 m aprox., tot per gravetat per camins. Creuament del riu Anoia integrat al nou pont de l’accés 
d’Igualada a la Variant Sud. (en fase d’arrencada d’Obra), en baines del taulell o similar. 

Requereix PHD o similar i fondàries forçades superiors als 2m de rasa. 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

A3 Aqüeducte. 

Traçat i solució igual a l’anterior, però enlloc de realitzar el pas del riu Anoia, per baina al pont, es crea un nou 
aqüeducte d’una longitud de aproximadament 100 metres. Requereix PHD o similar i fondàries forçades 
superiors als 2m de rasa, a més de crear noves piles dins la llera i una estructura tipus gelosia o similar portant 
dels conductes. Impacte visual més elevat i requereix un estudi hidràulic del riu Anoia en aquest punt  
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Traçat alternatives A3 a A6 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

A4. Cisterna sifonada complert. 

El traçat també seria el mateix que en les anteriors versions, l’única diferencia que en aquest cas,per creuar el 
riu Anoia, enlloc de gravetat, es proposa mitjançat sifó integral de inici a final deltraçat. Aquest sifó, -amb els 
problemes que pot comportar de manteniment- podria ser amb PHD,amb un mínim impacte però cal sistema 
de telecontrol i un PLC per controlar una vàlvula detancament de descàrrega automatitzada de final de línia. 
S’Utilitza el dipòsit previst de capçaleracom a volum de càrrega de la cisterna. 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 
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A5 Cisterna sifonada parcial riu + gravetat la resta. 

Una versió variant de l’anterior. Els primers 1200 metres, fins arribar a cota necessària es faria pergravetat de 
manera tradicional, mentre que abans del creuament del riu Anoia, cal crear unaCisterna de càrrega a cota 
suficient per evacuar a prou velocitat el cabal desitjat 

Cal sistema de telecontrol i un PLC per controlar una vàlvula de tancament de descàrregaautomatitzada de final 
de línia, però per contra és molt més senzill d’operar amb altres aportacionsi més segur 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

A6. Sifó Vertical. 

En aquest cas la xarxa pot anar per gravetat, i el creuament del riu es realitza amb un sifó amb pendent única 
direcció a Igualada i pujada final per vasos comunicants en un pou vertical de formigó. Tots els sediments 
queden en aquest pou, que es poden extreure i realitzar una neteja manual periòdicament, o fins i tot 
automatitzar amb un filtre vertical o similar Requereix una instal·lació fixe del pou accessible, i cal analitzar la 
interferència amb un possible fluxe del riu. 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

A7 Sifó BOMBEJAT. 

Finalment la darrera opció per creuar el riu Anoia, es possible amb un sifó bombejat, fet queimplica disposar 
per sota la cota 300, en el costat SMMontbui d’una estació de Bombament deresiduals en espai inundable – 
dins la llera o zona de servitud. Requereix més manteniment idespeses d’explotació elevada, i una ocupació 
definitiva de sòl. - Veure Plànol 03a i 04a- 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

Alternativa escollida des del punt de vista tècnic (no paisatgística) 

Les conclusions d’aquest punt, d’alternativa escollida, està extret del “projecte de col·lector residual 
industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector industrial 
Igualada – idr (Anoia). separates 1 a 4” 
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Vist amb tot l’anterior, les millors alternatives seran sempre per col·lectors per gravetat A1, A2 i A3, ja que 
també minimitza la inversió i els manteniments. Les altres opcions s’haurien de descartar en tots els sentits. 

Per altre banda l’alternativa urbana A1, tot i ser més curta, amb les afectacions sobre el trànsit i el cost de 
restitució de serveis sortirà presumiblement més cara, i poc agraïda pel municipi afectat. Des del punt de vista 
paisatgístic seria una opció a considerar, ja que les alteracions en un espai plenament antròpic, amb una alta 
capacitat d’acceptació de nous elements, és una bona opció, però en el cas del present projecte, i considerant 
els condicionants i el resultat paisatgístic final, la variant paisatge, en un espai urbà, no ha de variar el resultat 
final d’impacte i integració paisatgística del projecte, en un espai agrícola. 

L’alternativa A3, funcionalment és molt correcte, i només té un cost superior per la inversió, però també per 
l’afectació al riu i a la visibilitat del pont i pot no ser ben acollida tant des dels gestors del riu, com des de 
l’Ajuntament de Igualada. 

Fóra de les alternatives per funcionament per gravetat, entre la A4(cisterna sifonada 100%), A5(cisterna 
parcialment sifonada, i la A6 (sifó vertical) no existeix massa diferència, i la A7 ésla menys avantatjosa de totes. 

Alternativa A3 és descartable per terminis, cost i per estar mal acceptable per AdministracionsPúbliques 
existint un futur pont-viaducte just al costat (Actualment en execució). 

L’opció aconsellable i més avantatjosa des del punt de vista tècnica, econòmica i funcional, ésclarament 
l’Alternativa A2,que passa pel taulell del pont nouprojectat com a solució per creuar el riu Anoia. Aquesta 
alternativa es descarta per no es disposa de l’autorització a l’Administració propietària de lainfraestructura i 
per tant i contra els criteris tècnic esnecessari descartar-la. A nivell paisatgístic aquesta opció resoldria la 
problemàtica d’acumulació d’impacte paisatgístic (malgrat que l’estratègia d’ocultació lògica per les 
característiques del projecte no hi hauria diferència amb la resta d’alternatives). 

Així l’alternativa més competitiva, funcional i econòmica, és l’alternativa A5 Cisterna sifonada parcial riu + 
gravetat i aquesta alternativa serà la que es proposa desenvolupar en el present projecte. 

 

Alternativa escollida des del punt de paisatgístic 

A nivell paisatgístic la diferència entre alternatives és poca, ja que el col·lector en fase de funcionament estarà 
soterrat i prenent les mesures idònies per la fase d’obra, no hi hauria d’haver diferències importants en els 
impactes paisatgístics de les diferents alternatives.  

Pel que fa al traçat, totes les alternatives, excepte l’alternativa 1, transcorren l’anomenat corriol, el qual esdevé 
el punt més sensible de les diferents alternatives de projecte,pel que fa el recorregut. 

Així mateix l’alternativa 1, la proposta que es fa, no transcorre pel corriol, si no que travessa la carretera, al 
nord de l’actual pont (que si travessen les altres alternatives), evitant la zona més sensible del corriol. Gran part 
del recorregut de la proposta de col·lector, es realitza en sòl urbà consolidat, la qual cosa paisatgísticament, 
disminuiria el possible impacte paisatgístic, que es pogués ocasionar en fase d’obres,  en relació a les altres 
alternatives. Aquesta alternativa, possiblement tindria un impacte major en quan a la gestió dels residus i en 
termes d’impacte ambiental (la qual cosa no és objecte del present estudi d’Impacte i Integració paisatgística). 

Les diferències entre la resta d’alternatives en quan al seu recorregut i l’impacte paisatgístic ,és principalment 
en el tram on es creua el riu Anoia, mentre l’alternativa 2 preveu aprofitar el pas de la nova infraestructura, per 
sobre el riu Anoia, l’alternativa 3 i següents descarta aquesta opció per fer-ho per sota el riu Anoia. Les 
diferències a nivell d’impacte paisatgístic entre les dues alternatives són poques, malgrat que tal vegada seria 
preferible aprofitar la nova infraestructura (actualment en construcció) pel pas del nou col·lector, evitant 
possibles impactes derivats de les obres. Malgrat aquesta preferència, altra vegada qüestions alienes a la 
integració paisatgística, fa decantar la decisió final per l’alternativa 3. 

Així hi tot si la fase d’obres es realitza sense cap incidència, el resultat final, paisatgísticament ha de ser similar 
entre les 3 alternatives. 
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3.3.3. Descripció del projecte 

Les descripcions i concrecions d’aquest punt, està extret del “projecte de col·lector residual industrial 
d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector industrial Igualada – 
idr (Anoia). separates 1 a 4”, ja que es refereix a aspectes tècnics del desenvolupament del projecte, les 
característiques i implicacions paisatgístiques del projecte  i les possibles mesures es desenvolupen en punts 
posteriors, la qual cosa no significa que en el desenvolupament del projecte no s’hagin tingut en consideració 
aspectes de minimització de l’impacte paisatgístic 

 

El “Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon Plans 
de la Tossa i col·lector industrial Igualada – IDR (Anoia). Separates 1 a 4” té com a objecte l’estudi i definició a 
nivell constructiu de les obres necessàries per a realitzar una línia de sanejament industrial entre 2 punts 
d’abocament a la vora del polígons de Plans de la Tossa i l’actual col·lector IDR pel carrer del Rec a Igualada, així 
com el transport en sentit contrari d’aigües regenerades des de la EDAR IDR fins al Plans de la Tossa, per 
reforçar la xarxa d’aigua existent i minimitzar-ne el consum des de la xarxa del polígon (aigua de boca) 
L’objecte inclou la valoració econòmica del cost del total de l’obra per a poder presentar a la propietat. 

 

Així doncs les obres a projectar i construir són les següents: 

- Col·lector de Sanejament Industrial. 

- Sifó de creuament del riu Anoia + cambra de càrrega 

- Canonada de retorn d’aigua regenerada 

- Canonada de retorn d’aigua salmorra 

- Canonada d’abastament masies disperses 

- Restitució de SSAA per les Obres 

 

Emplaçament 

L’obra es situa íntegrament en terrenys parcialment urbanitzats i camins de titularitat pública entre el polígon 
de Plans de la Tossa i el C/Rec d’Igualada, a l’est del Nucli de Sant Maure (TM santa Margarida de Montbui) i al 
Sud del nucli d’Igualada  

La zona afectada per les Obres, correspon al Polígons de Plans de la Tossa, la variant Sud de la C-37, els masos 
de Can Planell (molins de la font Trobada) i Cal Migris, en l’altiplà del sector de Muntanya del Pi i Plans del Pare 
Mariano. Posteriorment es baixa fins a les lleres del riu Anoia per creuar aquest i entrar en la trama Urbana 
d’Igualada. 

En cap cas s’ocupen terrenys de titularitat privada.  
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Imatge 22. Traçat de la proposta de col·lector. 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

Solució projectada col·lector industrial 

El col·lector es composa de 2 tipologies diferents, per donar resposta a necessitats tècniques diferents. Un 
primer tram per gravetat (d’uns 120 + 1.193 = 1.313 m), i un darrer tram per creuar el riu Anoia de 183 m que 
funciona a pressió amb descàrrega controlada tipus Sifó+Cisterna. 

 

Imatge 23. Esquema solució proposada. 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

Tram per gravetat 

Per especificats i solucions tècniques, consultar el projecte. 

 

El ramal principal es composa d’un col·lector per Gravetat solventat amb canonada de Polietilè llis. 

Es tracta d’un primer Ramal Urbà ( L=120m) que surt de la part alta de la urbanització amb canonada i una 
pendent entre el 1,0 i el 6,0 %. Discorre per la zona verda del Polígon Plans de la Tossa, en paral·lel a la C-37. 

Un segon ramal Ramal P50 (L=1193m) surt de la part baixa per recollir les residuals dels peus de finca (parcel·la 
P50 i contigües). Amb una pendent 0,6 i 6,0%. 

Tots dos ramals s’ajunten en el POU PR03 (PK 0+100) a una fondària de 2,85 necessària per poder creuar una 
cuneta d’aigua de peu de talús. 
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A partir d’aquest moment el conducte segueix el camí públic en el Ramal comú, amb canonada específica 
segons els pendents. 

Al PK 0+180 es creua en un pas existent sota la C-37 i en paral·lelisme a la canonada de Aigües Artés.  

Al PK 0+230 s’inicia un corriol amb limitacions d’espai i amb l’existència de l’antiga mina d’aigua de la Font 
Trobada, propietat d’Aigües d’Artés (total 285 ml). 

Seguidament la traça agafa el camí principal, ample dels Plans del Pare Mariano, fins al PK 1+000 on creua la 
conducció ATL i inicia el descens des de l’Altiplà cap a la llera de l’Anoia i la cambra de càrrega. 

Aproximadament cada 50 m es disposa un pou de registre / gir / salt segons pertoqui.  

Les fondàries compreses entre 0,80 i 3,30 resten fortament condicionades a dotar-li una pendent mínima i el 
traçat del camí. Entre el pou PR05 i pou PR07 en el PK 0+230 existeix un punt alt del camí que obliga a 
fondàries de fins a 3,30 metres (inici del corriol del molí de Cal Planell), i el mateix succeeix en un segon tram 
entre el pou PR18 i PR20 (PK 0+880) a l’alçada de Cal Migris. 

 

Tram per sifó 

A partir d’aquest punt (PK 1+225) els funcionament del col·lector ha de variar. Caldrà creuar el riu Anoia amb 
un sifó d’aigües residuals. 

Per aquest cas es considera una Cisterna de Càrrega (similar a les cisternes de WC) situada a la cota +304 
(terreny) amb una capacitat de 25m3 útils i un conducte de descàrrega controlada amb vàlvula motoritzada al 
final de línia. 

Aquest sistema sempre manté en càrrega la canonada i provoca descàrregues controlades en funció de 
l’ompliment de la cisterna o del temps. L sifó = 183 que creua el riu Anoia, amb una canonada. 

 

Aquesta canonada resta protegida en una rasa formigonada i un mantell d’escullera amb P= 400 en creuar el 
riu Anoia. A partir del PK 1+365, la canonada comença a ascendir per marge esquerra de l’Anoia, perfora un 
mur de formigó i entra a l’arqueta de control de descàrregues, ja en la Ronda del Rec. 

En aquest punt (PK1+400) i dins les voreres de la Ronda del Rec es situa una arqueta de 1,70 x 0,80 i una 
fondària de 1,20 acabada amb tapa de fosa tipus doble D400, que allotja la vàlvula de guillotina motoritzada, 
més una comporta de seguretat, i els sensors de pressió necessaris per fer funcionar el sistema. 

En un armari adossat al mur, es situa un petit quadre elèctric de protecció i un microprocessador de gestió de 
les descàrregues, d’acord als nivells, sondes de pressió i un rellotge astronòmic. 

 
Solució altres canonades 
Canonada retorn A. Industrials 
En paral·lel a la canonada de col·lector per gravetat, es disposa d‘una doble canonada en direcció oposada i 
prevista per connectar-se en un futur a la xarxa de retorns d’aigües industrials de IDR, que retornarà a 
capçalera les aigües del tractament Terciari i de la ERA en la EDAR Curtidors. 
Es tracta doncs de 1.385 x 2 m de canonada pel mateix traçat, però sense arribar al ramal PUrb. 
 
Canonada restitució Mina A. Artés 

Entre el PK 0+160 i 0+370 (aproximadament) la canonada discorre en paral·lel a l’antiga mina d’aigües Artés. 
Però és el en tram de corriol (Pk 0+250 i 0+370) que aquest mina és superficial, en format canal tapat amb 
pedra o ceràmica (s’estima que té més de 120 anys) i durant les obres està en risc d’esfondrament. 

Per aquest motiu, es preveu un by-pass definitiu de la galeria, amb una canonada i longitud de 200 ml, que 
primer s’instal·la per permetre seguir subministrant, i posteriorment es deixa soterrada i identificada en rasa 
comuna al llarg del corriol 
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Canonada d‘abastament de masies disperses 
Finalment, es preveu entre els PK 0+000 i PK0+800, deixar-hi preparat una canonada per al possible 
subministrament als nuclis/masos habitats de Molí de Can Planell de Dalt, Molí de Can Planell de baix i Cal 
Migris, que han manifestat el seu desig de poder-se connectar a una xarxa d’abastament d’aigua potable 
controlada (Aigües Artés). 

D’aquesta manera s’optimitza el recurs d’obrir rasa i es permet en un futurs proveir d’aigua potable de qualitat 
als esmentats punts des de la xarxa d’aigües d’Artés al polígon de Plans de la Tossa. 

 

Rasa conjunta 

A resultes de tot plegat resulten unes rases variables entre 2 canonades mínim i fins a 5 canonades en alguns 
punts (especialment corriol Pk 0+250 i 0+500). 

Per això i donades les enormes dificultats d’espai, cal ser molt curosos i optimitzar al màxim la fondària i 
l’amplada de la mateixa. Les distàncies dissenyades son mínimes, amb una amplada entre 1,20 i 1,80, i 
fondàries entre 1,00 i 2,00 de manera general (puntualment entre 0,80 i 3,30). 

Rebliment amb llit de sorra i bandes de senyalització per diferenciar cada tipologia d’aigua. Reblert general 
amb terres de la pròpia obra i finalment restitució de camins amb estesa de tot-ú per recuperar-los. 
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4. FACTORS DE VISIBILITAT 

La visibilitat fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona determinada. La conca visual i la 
visibilitat es valoren amb independència de les característiques inherents del territori i a la seva significació 
sensorial i cultural, com a definidors de la seva qualitat visual. 

La visibilitat es veu afectada per diversos factors, entre els qual destaquen els següents: 

▪ la distància: en augmentar aquesta els elements visuals es modifiquen, de manera que els colors es 
tornen més pàl·lids i menys brillants, destaquen més els colors clars, es debilita la força de les línies i la 
textura perd contrast i el gra esdevé més fi. 

▪ la posició de l’observador: la relació entre l’observador i l’objecte observat condiciona l’apreciació que 
se’n té. 

▪ altres factors: com el moviment de l’observador a través del paisatge i el temps que duri l’observació; 
o bé, les condicions atmosfèriques i la il·luminació. 

 

Cal remarcar que el grau de visibilitat, és a dir, la qualitat en la percepció d’un element determinat, ve donada 
principalment pel factor distància. Així, els estudis paisatgístics solen distingir les vistes en funció de la distància 
dels observadors potencials en els termes que segueixen: 

▪ vista en primer terme, fins als 50 m des del punt d’observació on l’observador té una percepció 
directa dels elements que configuren el paisatge. Els elements que es troben a aquesta distància 
tenen una presència dominant en la seva visió, essent possible percebre els detalls, colors, etc. 

▪ vista en terme mig, entre els 50 i els 500 m. Els elements que integren la vista a aquesta distància 
es perceben integrats en un conjunt i no com a elements aïllats. És en aquestes distàncies on els 
criteris d’integració de les infraestructures en l’entorn juguen un paper més important. 

▪ vista de fons, a partir dels 500 m. Es perden els detalls i la definició dels colors, es perceben 
formes o taques que constitueixen el fons escènic sobre el que es recolzen les dues vistes 
anteriors. 

 

Les distàncies a les que es produeixen aquestes vistes depenen de les condicions del territori però, sobretot, de 
les dimensions del l’element que es vol avaluar des del punt de vista paisatgístic. Habitualment, es citen 
distàncies de 10 vegades l’alçada dels elements per a les vistes en primer terme; de fins a 100 vegades l’alçada 
de l’element per a les vistes en terme mig i fins al límit de visibilitat per a les vistes de fons. 

 

Altre cop s’ha de tenir en consideració les característica del col·lector, el qual serà soterrat, per tant per molt 
que la traça sigui visible, ja que es ressegueixen camins existents. Únicament hi haurà un impacte visual i 
paisatgístic, en el període d’obres a executar. Un cop finalitzades les obres el paisatge serà exactament el 
mateix que en l’actualitat, sempre que el desenvolupament de les obres no es modifiqui certs elements del 
paisatge i aquest no siguin restituïts. Es vol fer èmfasis, com es veurà més endavant en la fragilitat de 
l’anomenat tram 3, en el tram que transcorre en el corriol al sud de les edificacions de Can Planell. El pas del 
futur col·lector en el tram coincideix amb el pas d’altres infraestructures soterrades, juntament amb la poca 
amplada del corriol i els elements característics i especials del corriol el fan un espai especialment sensible en 
el desenvolupament de les obres. Així mateix s’ha de considerar segons l’estudi de visuals que es presenta en 
aquest EIIP, que aquest tram de col·lector és poc visible des dels diferents punts d’observació analitzats. 
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4.2.Grau d’exposició visual 

A través de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), el Catàleg del Paisatge de les comarques centrals realitza 
càlculs de visibilitat sobre un model digital del terreny (MDT) obtingut a partir de corbes de nivell de la base 
cartogràfica a escala 1:5.000 de l’ICGC, sobre el qual es tenen en consideració també les masses boscoses 
(obtingudes des del mapa dels hàbitats) com a barreres visuals. 

La visual generalment es genera des de punts fixos que coincideixin amb localitats històriques o d’interès 
singular amb bones perspectives o des d’un mirador determinat per a tal funcionalitat. En el cas de les visuals 
viàries o lineals (carreteres i GR), a partir de la integració de seqüències en el tram considerat en funció dels 
punts amb major potencial de visibilitat. 

Per obtenir les zones d’alta exposició visual es determinen les zones amb més exposició a partir de la 
superposició dels diferents àmbits visuals resultants dels estudis de visibilitat parcials. Aquestes àrees són 
enteses com a zones de fragilitat degut a la importància que tenen com a imatge visual i com a àmbits 
susceptibles de transformació. En són exemples els cims de les àrees muntanyoses com a horitzons 
permanents, o els vessants de les valls tancades. 

Tal i com s'observa en la següent imatge, l'àmbit on s'ubica el projecte es troba en un territori amb una 
moderada exposició visual. 

Imatge 24. Grau d’exposició a la visibilitat del terreny 

 
Font: Catàleg de paisatge de les comarques centrals. Plànol de Visibilitat Grau d'exposició visual 

 

Així mateix, aquest mateix anàlisi s’ha realitzat per compte propi, a partir del modelatge digital del terreny i les 
dades Lidar2, les quals a banda de la orografia tenen en consideració les edificacions / construccions i la 
diferent tipologia de vegetació existent en el territori, Es localitzen punts d’observació en carreteres, nuclis 
urbans, edificacions aïllades, miradors i punts elevats.  

En el cas, s'han realitzat diferents anàlisis de grau d’exposició tenint en consideració diferents punts 
d’observació. 

 

S’ha de tenir en consideració les característiques del projecte, el qual en la fase de funcionament, la canonada 
serà soterrada i per tant la visibilitat des del territori o diferents potencials espectadors perd sentit, sempre 
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que es conservin els elements paisatgístics que actualment configuren la matriu territorial o local del paisatge 
agrícola dels diferents trams del col·lector. 

4.2.1. Exposició punts mòbils del territori 

Es realitza l’anàlisi d’Exposició visual tenint en consideració les carreteres i infraestructures del territori, es 
localitzen 50 punts d’observació de forma aleatòria al llarg de les infraestructures en el radi de 1.500 a l’entorn 
del col·lector objecte d’estudi, separats com mínim 100 metres entre si, amb un radi d’exposició de cada punt 
de 3.000 m. Les infraestructures, en el cas inclou les carreteres més importants de l’entorn, i la via del tren a 
Igualada, No inclou el camí del riu (via Blava) ja que s’incorpora en aquest cas, el que s’ha anomenat la 
visibilitat Social. 

 

D’aquest treball en surt el següent plànol, on s’observa que el traçat del col·lector proposat és poc visible 
segons els punts d’observació mòbils. En aquest cas, també s’ha de considerar la velocitat dels observadors, ja 
que aquests es localitzen en carreteres, carrers i ferrocarril, així disminueix l’atenció als element de l’entorn de 
la carretera i aquesta atenció disminueix com més allunyat està l’element a observar de la carretera o 
infraestructura.  

 

En aquest sentit, les següents imatges mostren com l’àmbit en qualsevol cas gaudeix d’una baixa visibilitat. 

 

Imatge 25. Grau d’exposició a la visibilitat del terreny. Punts d’observació Mòbils 

 
Font: Elaboració pròpiasobre la base cartogràfica de l’ICGC. 
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4.2.2. Exposició punts fixes del territori 

Es realitza l’anàlisi d’Exposició visual tenint en consideració un radi de 1.500 metres a l’entorn del col·lector 
objecte d’estudi, es localitzen 50 punts d’observació de forma aleatòria dins d’aquest radi, amb un radi 
d’exposició de cada punt de 3.000 m. 

 

D’aquest treball en surt el següent plànol, on s’observa que la traça del projecte també és més visible en el 
territori, segons els punts d’observació fixes, fixats aleatòriament.  

Imatge 26. Grau d’exposició a la visibilitat del terreny. Punts d’observació fixes 

 
Font: Elaboració pròpia sobre la base cartogràfica de l’ICGC. 

 

Com s’ha pogut veure, des d’aquests punts fixes a l’entorn del traçat del Col·lector, aquesta en general està poc 
o gens exposat visualment. Així qualsevol actuació en aquesta crearà un impacte paisatgístic visual limitat i de 
magnitud baixa. 

 

4.2.3. Exposició social, punts fixes i mòbils de baixa velocitat 

Al nord del traçat del col·lector, i majoritàriament a la riba dreta del riu Anoia, hi transcorre el camí del riu, que 
en aquest tram coincideix amb el traçat de les vies blaves en el pas del municipi de Santa Margarida de 
Montbui. 

Aquest camí, juntament amb alguns punts fixes de l’entorn del traçat del col·lector, tals com: el molí de Dalt de 
Can Planell, Can Migris (ambdues edificacions catalogades), així com la Torre del pare Mariano, i punts 
d’observació més allunyats, com la torre del Cabòries, el cementiri de Vilanova del Camí i Can Ferrer de les 
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Vinyes. Configuren el que s’ha anomenat la visibilitat social, conformada per punts d’observació d’interès a 
l’entorn i punts d’observació pel gaudí de l’espai, amb una baixa velocitat (com pot ser el camí del riu, 
recorregut a peu o amb bicicleta). 

 

Els punts d’observació, en aquest anàlisi concret s’han determinat 16 punts d’observació, al llarg del camí del 
riu de forma aleatòria al llarg del seu recorregut, amb una distància mínima entre ells de 100 metres, així com 
també formen part de l’estudi els punts d’observació dels indrets indicats. A cada punt se li aplica un radi 
d’exposició de 3.000 metres. 

Imatge 27. Grau d’exposició a la visibilitat del terreny. Punts d’observació socials 

 
Font: Elaboració pròpia sobre la base cartogràfica de l’ICGC. 

 

Com s’ha pogut veure, des d’aquests punts d’observació, el traçat del col·lector en estudi i per la proposta final, 
està poc exposat visualment. Així qualsevol actuació en aquesta crearà un impacte paisatgístic visual limitat i de 
magnitud baixa. 

Pel que fa al corriol, tot hi la poca visibilitat des d’aquests indrets analitzats, s’ha de comentar que malgrat els 
esforços realitzats, és possible que la percepció paisatgística que se’n té d’aquest es vegi modificada, ja que 
precisament la singularitat del corriol en la matriu agrícola de l’entorn, és la d’un pas estret amb parets de 
pedra seca a una banda i envoltat de vegetació, i aquest fet dificulta l’execució de les obres en aquest tram de 
corriol. 
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4.2.4. Exposició miradors catàleg del paisatge 

Així mateix, s’ha tingut en compte la visibilitat de l’àmbit des dels Miradors pròxims del Catàleg del Paisatge. En 
el cas, 2 miradors localitzats al sud-est i sud-oest del traçat del col·lector. 

- Mirador de la Tossa de Montbui  localitzat a uns 2.800 metres al sud-oest de l’inici del col·lector. 

- Mirador del Castell de Claramunt localitzat a uns 4.800 metres al sud-est de l’inici del col·lector. 

Aquests són els miradors més pròxims a l’àmbit d’estudi indicats pel catàleg del Paisatge de les comarques 
centrals. Així, aquests serien els que tindrien una repercussió més important en el cas d’actuacions en la traça 
del col·lector en estudi. En el cas s’ha de tenir en compte que la distància dels miradors a l’àmbit d’actuació és 
superiors als 2.000 m. En els dos miradors, distància considerable i més tenint en compte la gran quantitat 
d’elements entre el traçat del col·lector i els miradors. 

En el cas s’ha realitzat una canca visual, d’un únic observador per cada mirador (en total 2), localitzat segons el 
catàleg del paisatge, a una alçada de 1.6m del nivell del terra i amb un radi d’exposició de 5.000m. 

 

Com s’observa l’àmbit queda ocult des dels 2 miradors. 

 

Imatge 28. Visibilitat des de miradors del catàleg del paisatge. Tossa de Montbui i Castell de Claramunt 

 
Font: Elaboració pròpia sobre la base cartogràfica de l’ICGC. 
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4.3.Conca visual actual i futura del traçat del col·lector 

L'anàlisi de la conca visual actual s'ha realitzat tenint en compte diferents indrets del traçat del col·lector actual 
i futur. Es marquen 10 punts de forma aleatòria en el traçat del col·lector, a una alçada a nivell de terra (0 
metres) i un radi d’exposició de 3.000m. 

 

Com es veu, i donada la orografia i la vegetació al llarg del camí on es pretén executar el col·lector, així com els 
diferents edificis de la ciutat d’Igualada, o les infraestructures que travessa la proposta, la conca visual del 
traçat del col·lector s’obre en direcció nord i sud en un radi d’acció proper a la traça. 

Imatge 29. Conca visual del traçat del col·lector 

 
Font: Elaboració pròpiasobre la base cartogràfica de l’ICGC. 

 

4.4. Valors del paisatge 

La valoració del paisatge és sempre un procés subjectiu, que com ja s’ha esmentat, depèn de diversos factors. 
En aquest apartat s’analitzen els seus valors intrínsecs (estètics, ecològics, productius, històrics, socials, etc.). 
En aquest apartat es té en especial consideració el treball realitzat en l’elaboració del Catàleg del paisatge de 
les comarques centrals, fet que es complementa amb les observacions i les valoracions específiques de l’indret 
on s’ubica el present projecte. 
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Valors del paisatge Valors de la unitat Valors de l’àmbit 

Valors ecològics 

A la unitat de la Conca d’Òdena hi ha alguns 
indrets protegits com a espais naturals. Cal citar la 
presència reduïda de tres espais inclosos dins de 
la Xarxa Natura 2000: un petit sector de la Riera 
de la Goda (a ponent de Sant Martí de Tous), un 
reduït sector del LIC Sistema prelitoral central (al 
sud de Sant Martí de Tous) i una petita porció de 
la riera de Clariana (a ponent del municipi de 
Jorba). La Tossa de Montbui i Sant Procopi-els 
Mollons són dos espais d’interès geològic. 

Un dels valors naturals més remarcables de les 
Comarques Centrals és la presència de badlands, 
una forma del relleu de les roques toves argiloses 
i margoses caracteritzada per la formació 
generalitzada de xaragalls i d’interfluvi. 

No hi ha representat en l’àmbit 
d’estudi cap espai de protecció 
natural. 

Una petita mostra de badlands es 
localitza en el tram nord del 
col·lector. Aquests no es veuran 
afectats per les obres del 
col·lector. A banda les obres 
actuals 8 externes a aquest 
projecte) estan modificant algun 
perfil geològic a l’entorn del tram 
nord. 

Valors estètics 

Els valors estètics deriven fonamentalment del 
contrast entre la plana agrària, oberta i sense cap 
relleu important, i l’entorn d’aquesta on hi ha un 
contrast destacat entre cingle i vegetació i terrer i 
vegetació. 
La presència de torrents i rieres, que han excavat 
formes capricioses en el terrenys tous, amb la 
vegetació de ribera, dóna lloc a racons amb un 
valor estètic afegit pel contrast que representen 
en un paisatge globalment de terres aspres i de 
secà. 

L’àmbit destaca per l’abundància de construccions 
de pedra seca. 
Cal esmentar la boira que també afecta la Conca 
d’Òdena.  

L’entorn de l’àmbit s’ubica en una 
zona de formes ondulades, amb 
presència de torrents (torrent de la 
garrigosa) i cursos Hídrics (riu 
Anoia). 

L’entorn del traçat, està en 
transformació (nova carretera al 
tram nord), ampliació en diferents 
fases no programades del polígon 
industrial dels Plans de la Tossa, 
Sòl Urbanitzable per l’àrea 
Residencial Estratègica. 

Valors històrics  

El paisatge rural de la Conca d’Òdena presenta 
una trama viària d’arrel històrica de traça menuda 
però molt capil·lar, que relliga els nuclis de 
població, amb una integració harmònica amb el 
paisatge. 

Santa Margarida de Montbui, és un municipi amb 
grans valor històrics i riquesa patrimonial. S’hi 
troben restes dels pobladors ibers al massís de la 
Tossa, el jaciment d’una vil·la rural romana i una 
ermita preromànica (Santa Maria de la Tossa) i 
una torre de defensa medieval, al cim. Altres 
elements patrimonials destacats són el Palau dels 
Comptes de Plasència (la Casa Gran) i l’església de 
Santa Margarida al nucli antic i, l’església de Santa 
Anna al Saió. 

Tot i que a les immediacions de 
l’àmbit hi ha diversos jaciments 
arqueològics, cap d’aquests es veu 
afectat pel projecte. Igualment 
amb els elements arquitectònics 
protegits. 
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Valors del paisatge Valors de la unitat Valors de l’àmbit 

Valors simbòlics i 
identitaris, 

Els valors simbòlics i espirituals, a la unitat estan 
bàsicament vinculats a determinades tradicions i 
festes molt populars, tant a nivell de viles, barris 
com de llogarets. Són senyals d’identitat local i 
alhora en el seu conjunt aglutinen la població de 
la zona, integrant el poblament més rural i aïllat. 

Processons, misses, aplecs i festes dedicades als 
sants patrons, es mantenen junt a les activitats 
més lúdiques i culturals. 
Juntament amb aquests valors religiosos 
tradicionals, també cal recordar el compromís 
d’alguns sectors de l’església arran de les 
problemàtiques socials creixents que la 
industrialització va comportar. 

No es té constància, segons la 
descripció dels valors de la unitat, 
que el projecte i el seu paisatge 
proper formi part del paisatge que 
presenta un valor identitari 
concret. 

Valors productius 

La ruralitat de moltes contrades de la unitat 
manifesta la convivència de les activitats agrícoles 
i ramaderes amb el procés d’industrialització.  

També la ramaderia en general es present a la 
unitat amb granges d’aviram, conills, porcí, oví i 
cabrum. 

Les carreteres, els carrers i els camins també 
tenen un valor productiu de caràcter turístic pel 
fet de ser eixos de percepció i de coneixement del 
paisatge. De tots els itineraris d’interès 
paisatgístic destaquen les 
rutes turístiques de descoberta del paisatge urbà i 
les del paisatge rural.  

Com s’ha anat veient, la traça del 
col·lector transcorre per camins 
existents de la zona agrícola entre 
Santa margarida de Montbui i 
Igualada.  

El projecte no modifica la traça de 
cap camí. S’ocuparà l’espai 
temporalment durant la fase 
d’obres. Es preveuen desviaments 
per l’accés des dels camins rurals i 
el col·lector s’executarà per trams. 
Així l’accessibilitat a les diferents 
finques agrícoles quedarà 
garantida en el període d’obres del 
col·lector 

 

Igualment no transcorre pròxim a 
al col·lector cap itinerari 
paisatgístic o sender.  

Valors socials  
Els valors socials de la unitat estan molt 
relacionats amb edificis industrials reconvertits i 
reutilitzats amb una nova visió sociocultural. 

No es pot considerar l’entorn del 
projecte formi part del paisatge 
que inclou valors socials de la 
unitat. 

 

Valoració de la qualitat visual del paisatge 

Pel que fa a la valoració de la qualitat visual del paisatge, aquesta es realitza a partir de les seves qualitats 
primària i secundària, tal i com segueix: 
 

VISIBILITAT O QUALITAT PRIMÀRIA: 

Visibilitat i exposició 
Exposició baixa, l’àmbit és en general poc visible i a més a més el projecte 
soterra el col·lector, per tant totalment integrat al camí un cop acabades les 
obres. 

Conca visual Baixa direcció est i oest 

Presència espectadors 
Els espectadors esporàdics són els usuaris dels camins rurals de la zona. 
Els espectadors permanents, són els propietaris persones que habiten a Can 
Planell i Can Migris. 
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Valoració  BAIXA 

QUALITAT VISUAL O SECUNDÀRIA: 

Diversitat: Baixa. Es situa un paisatge agrícola, en monocultiu de secà  

Singularitat 
Mitja. Localitzat en la trama agrícola entre Igualada I Santa Margarida de 
Montbui. 

Cromatisme 
Diversitat cromàtica moderada –baixa, dominada pel cicle agrícola amb poca 
vegetació natural a destacar. 

Vegetació No es destaca. 
Grau de naturalitat Baix. L’espai és un espai agrícola . 

Elements antròpics 

Aquells relacionats amb l’activitat agrícola, les edificacions disseminades. 
La traça del col·lector travessa, per sota, la carretera C-37 Els elements naturals, 
són els arbres que limiten els camps de conreu, i la vegetació espontània 
associada a llocs més humits. 

Valoració  BAIXA 

VALORACIÓ GLOBAL: 

BAIXA 

 

La valoració global resultant és BAIXA. 

 

Menció a banda mereix el corriol entre la carretera C-37 i les edificacions de can Planell. Aquest espai és 
especial dins la matriu agrària del traçat del col·lector. Es tracta d’un corriol amb característiques especials, 
donada la seva poca amplada, les restes de murs de pedra seca a la banda oest del corriol, amb una humitat 
més elevada que l’entorn, la qual fa que s’hagin pogut desenvolupar arbres amb més necessitats hídriques 
(com l’om –Ulmus scp-) a peu de terrassa o de les restes de murs de pedra seca. Així mateix a una alçada 
superior i en una terrassa superior al mateix corriol finalitzant un camp agrícola, apareix una renglera 
d’oliveres.  

Els elements com el mur de pedra seca i la renglera d’oliveres són els elements més destacats i a la vegada 
fràgils del corriol, a més se li afegeix la vegetació arbòria a peu de terrassa.  

 

La valoració d’aquest tram de corriol, és MITJANA, donada per la singularitat del tram en relació al mosaic 
agrícola que l’envolta, i els elements que conformen el paisatge del tram. 

4.5. Fragilitat paisatgística 

La fragilitat paisatgística s’entén com la capacitat del paisatge per absorbir els canvis que es preveu portar-hi a 
terme. Expressa el grau de deteriorament que el paisatge experimentaria davant la incidència de determinades 
actuacions.  

La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb l’aptitud del territori per a absorbir 
visualment modificacions o alteracions sense detriment de la seva qualitat paisatgística. La fragilitat, al contrari 
que la qualitat visual, depèn del tipus d’activitat que s’hi vulgui desenvolupar. 

 

- Visibilitat. L’abast de la conca visual augmenta la fragilitat. El factor que més importància té, a l’hora 
de definir la fragilitat del paisatge en front el projecte, és l’abast de les conques visuals:  

Com ja s’ha esmentat, es tracta de conques visuals força reduïdes i de forma puntual, ja que la traça 
del col·lector serà soterrada, totalment integrada a la traça dels camins per on transcorre.  
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- Accessibilitat. L’existència de vies de comunicació (camins, carreteres, senders) contribueixen de per sí 
a augmentar la potencial fragilitat paisatgística. 

L’accessibilitat a aquest àmbit és moderadament alta, ja que es troba en una zona agrícola, amb 
camins agrícoles que permeten transcorre còmodament per l’entorn. És possible de talls intermitents 
a l’accessibilitat per aquests camins, en el transcurs de l’obra. Sempre s’haurà de garantir l’accés a les 
finques agrícoles i habitatges de l’entorn. 

 

- Freqüentació. Un major número d’observadors des dels principals punts d’accés o d’observació fa que 
la fragilitat també sigui major.  

El grau de freqüentació de l’àmbit és baix, ja que forma part d’una zona agrícola. 

 

- Capacitat d’emmascarament de la vegetació i d’altres elements. La major presència d’un estrat arbori 
i la diversitat cromàtica disminueixen la fragilitat. 

L’orografia de la l’entorn, en un paisatge ondulat, sumat a les terrasses agrícoles al llarg del la traça del 
projecte fa que la capacitat d’emmascarament sigui elevada. Amb tot únicament seran les obres les 
que estaran exposades visualment, ja que al finalitzar l’obra el col·lector transcorrerà de forma 
subterrània i per tant perfectament integrat en l’entorn. 

 

Per tot l’exposat, la fragilitat del paisatge en relació al projecte sigui BAIX. 

 

Com en l’apartat anterior es destaca el corriol dins la totalitat de l’espai de la traça i zona d’obres del futur 
col·lector. El corriol i els elements que el configuren són elements fràgils per la seva singularitat dins el 
projecte, i no de forma individual, si no que cada element configura un espai característic de forma conjunta.  

El corriol és la zona més fràgil del projecte, el qual el projecte no implicarà canvis substancials, sempre que es 
conservin els elements paisatgístics que actualment configuren la matriu paisatgística del corriol  

 

Així es considera que la fragilitat del paisatge en el tram de corriol i en relació al projecte sigui MITJÀ-ALT 

 

4.6. Capacitat de càrrega paisatgística 

A partir de la combinació d’apartats anteriors -valoració i fragilitat paisatgística, es pot determinar la capacitat 
de càrrega paisatgística de l’entorn considerat, entesa com la màxima capacitat d’acceptació de nous usos o 
activitats i el grau màxim d’impacte que pot suportar sense que es vegin deteriorats progressivament i 
irreversiblement els seus valors paisatgístics. 
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 Valoració paisatgística  

Fragilitat paisatgística Molt alta Alta Mitja Baixa  

Molt alta Molt Baixa Molt Baixa Baixa Mitja 

Capaci
tat de 
càrreg

a 

Alta Molt Baixa Baixa Baixa Mitja 

Mitja Baixa Baixa Mitja Mitja 

Baixa Mitja Mitja Mitja Alta 

L’índex de capacitat de càrrega resultant es considera ALTA 

 

Altra vegada fer esment de la zona del corriol, on la intersecció entre valors paisatgístics i la fragilitat de l’espai 
de la matriu anterior, fa que en concret en aquest tram de col·lector la capacitat de càrrega sigui menor que 
en la resta de trams del col·lector. Així s’haurà de ser especialment delicat en l’execució de les obres en aquest 
tram, per tal de mantenir la major part d’elements que configuren l’espai. 
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5. VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE 

5.1. Encaix del projecte i visió global de l’ordenació 

L’estratègia principal d’inserció ha estat procurar variar el mínim possible la fesomia d’aquest paisatge, ja que 
les característiques del projecte ho permeten treballant des de la planificació per tal de minimitzar l’impacte 
paisatgístic possible del projecte. 

És bo recordar en aquests punt, com s’ha anat veient en el document i també es farà èmfasis a continuació, el 
projecte preveu, com no pot ser d’altra manera, que el col·lector sigui soterrat en tot el seu traçat. 

 

L’estratègia d’integració paisatgística del projecte del nou col·lector en tota la seva traça, amb independència 
de la classificació i/o qualificació urbanística del sòl és la d’OCULTACIÓ. Essent una de les estratègies que 
proposa el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals. 

 

L’objectiu del projecte en relació al paisatge és deixar el paisatge en les mateixes condicions que en l’actualitat. 

 

5.2. Valoració global dels canvis induïts pel projecte 

El projecte no altera la morfologia del terreny ja que aprofita el mateix pendent del territori en direcció sud –
nord, cap a la part baixa de l’entorn del riu Anoia.  

Quan és necessari mantenir el pendent i no és possible aconseguir-lo amb el pendent natural del terreny, el 
projecte proposa fer la rasa, que albergarà el col·lector més profunda, per tant, igualment sense modificacions 
aparents de la orografia i característiques del territori. 

 

Cal tenir en compte que el Projecte transcorre en tota la seva traça camins ja existents de l’àmbit agrícola entre 
Santa Margarida de Montbui (polígon industrial dels Plans de la Tossa) i la ciutat d’Igualada (ronda del Rec). 
Aquests no veuran modificada, en cap cas la seva traça, i a la finalització de l’obra del nou col·lector el paisatge 
agrícola restarà tal com es percep actualment. És necessari indicar que en el tram del corriol, malgrat la poca 
amplada d’aquest, i la fragilitat paisatgística del tram i l’amplada de l’afectació de les obres, es pretén mantenir 
l’essència del corriol amb les mesures correctores que es proposaren. 

 

5.2.1. Anàlisi sistemàtica de les transformacions 

A nivell global aquesta actuació suposa, a mitjà –llarg termini el manteniment del paisatge tal com es percep en 
l’actualitat, malgrat la introducció de nous elements lineals en el territori, però de forma soterrada. 

 

Connexions territorials 

Estat actual: 

El sector s’inclou en la trama agrícola entre Santa Margarida del Montbui i Igualada, amb claps de vegetació 
forestal coincident amb els cursos d’aigua com potser el torrent de la Garrigosa o el riu Anoia.  
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Alhora la traça del col·lector s’inclou en l’Àrea d'interès per la connectivitat terrestre de la riera de Rajadell, en 
el seu extrem sud-oest i travessa el connector ecològic fluvial complementari del Carbassí format, en aquest 
tram pel Riu Anoia. 

Les Àrees d'interès per la connectivitat terrestre, són zones molt extenses amb bones condicions de 
permeabilitat en les que no és possible particularitzar un àmbit de referència per definir un connector 
diferenciat de la resta del territori, com en el cas de bona part de la Catalunya central. 

 

Imatge 30. Connexions territorials. Connectivitat ecològica. 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Previsió del Pla: 

L’execució del nou col·lector no ha de suposar una afectació del connector terrestre citat o el connector fluvial 
complementari, ja que aquests, en el sector del territori té el seu sentit en la plana agrícola, la qual es 
mantindrà un cop finalitzades les obres, amb les funcions ecològiques actuals. 

Igualment amb el connector del riu Anoia, la traça travessarà el riu de forma soterrada, mantenint intacte la 
funció ecològica i connectora d’aquest.  

 

 

Vialitat i accés 

Estat actual: 

L’accés a la traça del nou col·lector es realitza en la seva totalitat per camins existents, aquest són camins 
agrícoles que donen serveis a les edificacions rurals i a les parcel·les agrícoles de l’entorn. 
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Imatge 31. Vialitat. Anàlisi sistemàtica de les transformacions 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Previsió del Pla: 

No serà necessari modificar cap dels camins rurals a l’entorn de la traça del nou col·lector. Ja que el mateix 
col·lector es realitza per una camí actual i el projecte ja preveu quins camins es faran servir per accedir a les 
obres, en cada fase del projecte. 

S’ocuparà l’espai temporalment durant la fase d’obres. Es preveuen desviaments per l’accés des dels camins 
rurals i el col·lector s’executarà per trams. Així l’accessibilitat a les diferents finques agrícoles quedarà garantida 
en el període d’obres del col·lector 

En la zona el corriol, el qual és un traçat estret i amb major fragilitat paisatgística, el desenvolupament de les 
obres ha d’assegurar el manteniment del traçat i els valors paisatgístics d’aquest. 

 

Vegetació 

Estat actual: 

La vegetació de l’entorn del projecte es aquella associada al cicle anual dels camps agrícoles, així com aquella 
oportunista o arbòria als marges de les parcel·les agrícoles o camins. 

El tram amb major vegetació arbòria, és aquell tram que coincideix amb el corriol, entre el pas de la carretera 
C-37 i Can Planell. 

La vegetació associada als camins o a les parcel·les agrícoles, es localitzen majoritàriament en una alçada 
superior al camí per on es preveu la traça del nou col·lector, degut a les diferents terrasses agrícoles de la zona. 
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Previsió del Pla: 

És previsible que la vegetació més afectada, per l’execució del nou col·lector, sigui aquella que es localitza en el 
corriol entre el pas per sota de la carretera C-37 i les edificacions de can Planell. 

En aquest tram de col·lector hi ha dos tipus de vegetació:  

- Aquella associada als camps de conreu i especialment aquella del camp a l’oest del conreu, conformat 
per diferents peus d’oliveres. Aquestes es localitzen a una cota superior al camí per on passarà el futur 
col·lector. A priori no es veuran afectades per les obres del nou col·lector. 

- La vegetació que es localitza al peu de la terrassa de l’oest del camí. Principalment són oms i llentiscles 
al peu de la paret de la terrassa, a la banda esquerra del camí en direcció nord. En aquest tram de 
col·lector es preveuen el pas de diferents infraestructures subterrànies i farà que just en aquest tram 
que és el més estret de tota la traça del nou col·lector, previsiblement sigui el que necessita més 
amplada. Així difícilment es podran mantenir els peus d’oms i llentiscles que espontàniament han 
crescut al llarg del anys en aquest indret per la major humitat que hi ha en aquest punt del traçat. 

El present EIIP preveu la restitució d’aquests peus arboris un cop hagi finalitzat el soterrament i les 
obres associades del col·lector, per tal que el corriol mantingui les seves principals característiques 
paisatgístiques. 

El projecte de nou col·lector, preveu que el pas pel riu Anoia sigui a partir d’un sifó, per tal d’executar el sifó, el 
projecte proposa realitzar una rasa oberta a la llera del riu i posteriorment restituir les condicions preexistents 
de la llera. A banda de les condicions tècniques per realitzar la rasa (construcció d’una mota, pas alternatiu de 
l’aigua, esculleres, etc.) farà que la vegetació associada al riu es vegi directament afectada. 

Per aquest motiu el present EIIP proposa com a mesura correctora, en relació a la vegetació: 

- Hidrosembra de les ribes del riu Anoia, en la superfície afectada per la construcció de la rasa, amb 
protecció prèvia amb manta orgànica 

- En la mesura del possible es mantindrà el freixe present en la riba esquerra del riu, per aquest fet  el 
present EIIP proposa la protecció amb malla taronja. 

 

Per últim el pas del nou col·lector pel drenatge (considerat DPH) al límit del Polígon industrial de Plans de la 
Tossa, afectarà vegetació. Aquesta com s’ha vist majoritàriament és vegetació oportunista i espontània, amb 
alguns peus d’ametllers que podrien ser afectats per les obres del col·lector  

 
Font: Elaboració pròpia 
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Topografia i moviments de terra 

Estat actual: 

Els camins pels quals s’ha projectat la traça, en la majoria de trams són planers, amb cert pendent en direcció 
nord, ja que el col·lector principal funciona per gravetat en direcció nord. 

Hi ha certs trams d’aquests camins i sobretot aquells localitzats en el tram nord, en direcció al riu Anoia, on el 
pendent és més pronunciat. Malgrat el pendent del territori en aquest sector de la traça del nou col·lector, el 
camí, en si mateix és planer, amb pendent general en direcció al nord. 

Imatge 32. Pendents i camins. Anàlisi sistemàtica de les transformacions 

Sector al nord de la traça del nou col·lector amb pendents majors en direcció al riu Anoia. 

 
Font: Elaboració pròpia 

A l’inici del col·lector (trams sud d’aquest) s’ha de salvar un salt important en el terreny, en el pas de les zones 
verdes del polígon industrial del plans de la Tossa cap a la xarxa de camins que ressegueix la proposta de 
col·lector. En aquest espai també s’ha de salvar el drenatge DPH  per sota de la carretera C-37. 

 

Previsió del Pla: 

El projecte preveu el traçat del nou col·lector per camins actuals. Aquest fet, fa minimitzar el moviments de 
terres, ja que no serà necessari obrir noves vies per la realització de les obres previstes. 

Així mateix per les característiques del projecte i les condicions de les obres, serà necessari obrir una rasa en els 
camins actuals, per tal de dipositar-hi a l’altura necessària el nou col·lector. Aquest fet obligatòriament serà 
condició necessària de moviments de terres, però les terres que surtin de l’execució de les rasses es dipositaran 
al costat de la mateixa i seran aprofitades per reomplir el forat on es col·loca el col·lector. Minimitzant 
d’aquesta forma la gestió de terres sobrant, ja que en termes generals no ho haurà terres sobrants o les 
mínimes. 

La previsió del projecte, és que el paisatge es mantingui amb les condicions actuals un cop finalitzades totes les 
obres. 
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S’ha de tenir en compte que en l’actualitat hi ha unes obres en les proximitats de la traça del nou col·lector, en 
el sector nord d’aquest, les quals si que han estat necessaris uns grans moviments de terra. El projecte de nou 
col·lector no afegirà una nova pressió al paisatge preexistent, no significarà un impacte acumulatiu. Ans el 
contrari, el projecte de nou col·lector pretén adaptar-se al paisatge agrari del territori i en el cas, s’adaptarà al 
paisatge post obres properes. 

Imatge 33. Moviments de terra. Anàlisi sistemàtica de les transformacions 
Moviments de terra de les obres actuals. Aquestes afecten el tram finals dels camins per on ha de 
transcorre el nou col·lector. 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Hidrografia i riscos 

Estat actual: 

La traça del col·lector travessa el riu Anoia, en l’extrem nord d’aquesta i el drenatge del Domini Públic hidràulic 
que limita amb Plans de la Tossa. 

En aquests creuaments del riu Anoia i l’anomenat drenatge de DPH, es creua una llera pública i per aquest 
motiu es considera una ocupació temporal en zona de policía, en zona de DPH i zona de Servitud.  

 

Previsió del Pla: 

Els creuaments que el col·lector realitzarà en el riu Anoia i en l’extrem nord, en el drenatge del DPH del límit del 
polígon industrial, s’executaran amb rasa oberta.  

A la part sud del projecte, en la zones verdes del polígon industrial del Pla de la Tossa, situats a una alçada 
superior al camí per on transcorrerà la canonada. Així el projecte preveu unes actuacions específiques en 
aquest espai. Així mateix el col·lector haurà de superar una rasa de drenatge DPH  per sota de la carretera C-37.  

En aquest punt es proposa executar una passera paral·lela a la traça del col·lector que en urbanitzar les zones 
verdes permetrà connectar el recorregut del parc amb el camí existent de la Font Trobada. Aquesta actuació 
permetrà mantenir  funcions del drenatge, salvar el desnivell del col·lector i mantenir la connectivitat social en 
aquest sector del polígon industrial. 

 

El pas del riu Anoia, segons el projecte de col·lector, es projecta de forma soterrada a partir d’un sifó, que 
permetrà la funcionalitat del col·lector. 



VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE 

 

59 
 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

L’execució de l’obra en aquest sector, es preveu realitzar-la a partir d’una rasa oberta, realitzada en rasadora, 
la qual un cop col·locat correctament els diferents tubs, es col·locarà una escullera en els talussos de la riba 
dreta i esquerra del riu Anoia, per tal de protegir la riba dels processos erosius, i protegir alhora el col·lector 
objecte de l’obra, sempre d’acord als requeriments hidràulics i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

 

 

Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

Segons e projecte executiu del nou col·lector, l’execució de la rasa oberta en la llera del riu Anoia, es realitzarà 
a partir de donar pas alternatiu al pas de l’aigua del riu Anoia, amb la formació de motes de terres de la pròpia 
obra, que permetran realitzar la rasa de forma segura i “seca” en dues fases a banda i banda del riu. Un cop les 
motes han fet la seva funció seran desmuntades i es restituirà el perfil original completament acabat. 
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El reblert de la rasa pel riu Anoia es realitzarà amb terres de la pròpia excavació del riu, recobert amb formigó o 
la creació d’una escullera a vista. 

 

 

Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector 
industrial Igualada – idr (Anoia). separates 1 a 4 

Per tal de minimitzar l’afectació aigües avall es proposa en el present EIIP, la col·locació de bales de palles de 
forma que aquestes retinguin els sediments de l’obra i evitin l’enterboliment de les aigües del riu Anoia  

Segons el Real Decret Llei 1/2001 del Text refós de la Llei d’aigües i el Real Decret 849/1986 del reglament del 
domini públic hidràulic, en el seu art. 9.4 l’execució de qualsevol obra o treball en la zona de policia precisarà 
d’autorització administrativa prèvia del organisme de la conca. 

 

Patrimoni 

Estat actual: 

A l’entorn de la traça existeixen diferents elements patrimonials catalogats, aquest són els Molins de can 
planell i can Migris. 



VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE 

 

61 
 

Imatge 34. Edificacions protegides. Anàlisi sistemàtica de les transformacions 
Edificacions de can Planell, les quals inclou el moli de can Planell, els quals estan protegits 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

En l’entorn agrícola i amb terrasses del territori existeixen alguns trams de camins en els quals les terrasses 
colindants a diferent altura es consoliden a partir de parets de pedra seca. En els diferents trams del traçat del 
nou col·lector, aquestes parets de pedra seca es mantenen en bones condicions, com el tram coincident amb 
cal Migris. 

Altres trams, com el coincident amb el corriol, les parets de pedra seca són discontínues i en alguns casos fetes 
malbé. 

Imatge 35. Murs de pedra seca. Anàlisi sistemàtica de les transformacions 
Parets de pedres seca a l’oest del corriol abans d’arribar al camí de can planell 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Previsió del Pla: 

El patrimoni catalogat a l’entorn de la traça del col·lector no es veurà afectat per l’execució de les obres 
necessàries  
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El projecte no preveu l’afectació de les parets de pedra seca, per aquest motiu en el present EIIP proposa 
protegir aquests elements a partir de senyalització i limitació de la zona d’obres el màxim allunyat de les parets 
de pedra seca. 

 

Ocupacions temporals 

El projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de 
la tossa i col·lector industrial Igualada – idr (Anoia). Indica que no serà necessari realitzar acopis temporals pel 
bon desenvolupament de les obres. El projecte indica: 

No es disposa de terrenys privats per executar les obres, a petició del mateix promotor. Per tant tot 
ha d’ocupar provisionalment i definitivament camins o espais de titularitat pública (no existeixen 
expropiacions). Per això no és possible realitzar acopis o Obres de Fàbrica desplaçades de l’eix i per 
tant les afectacions a la vialitat de les obres és important. (pàgina 5 memòria projecte) 

 

Així tota l’obra es desenvoluparà en els camins públics, sense ocupar altes parcel·les colindants als camins. Per 
tant, no serà necessari la restauració o restitució de les zones amb ocupacions temporals pel desenvolupament 
de les obres. 
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6. CRITERIS I MESURES D'INTEGRACIÓ I AVALUACIÓ DE L'IMPACTE 

6.1. Criteris i mesures d’integració 

6.1.1. Criteris d’integració 

Ateses les característiques del paisatge esmentades anteriorment i les característiques de l'actuació, i d'acord 
amb el que assenyala el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), l’estratègia d’integració 
paisatgística més adient és l’ocultació de les actuacions amb el paisatge circumdant, mitjançant la mínima 
intervenció més enllà de la necessària per requeriments tècnics, sempre en consonància amb el seu entorn. 

 

6.1.2. Mesures d’integració 

Mesures previstes en l'execució de l'actuació 

▪ El nou col·lector es projecta sempre per camins actuals 

Totes les alternatives proposades, i per tant finalment l’alternativa escollida per de traça del nou col·lector i les 
seves solucions tècniques, es desenvolupen per camins existents. La qual cosa, facilita la integració del projecte 
en la trama agrícola del territori per on discorre. 

Amb aquest simple condicionant, minimitza els moviment de terra i facilita l’accés als trams d’obra sense la 
necessitat de crear nous vials o camins, mantenint a la vegada la trama agrícola preexistent. 

S’ha d’anar amb especial cura, en la zona de corriol, on els diferents elements que el conformen, atorguen al 
corriol una fragilitat que no es localitza a la resta d’espais. 

▪ Les característiques del projecte minimitza el moviment de terres i la seva posterior gestió de terres 
sobrants 

La principal de les mesures d'integració preses en consideració durant l'elaboració del projecte i derivades 
directament de les característiques del nou col·lector, ha estat mantenir la configuració actual dels camins per 
on discorre la traça del nou col·lector ,la qual inclou el manteniment de l’indret sense moviments de terra i la 
totalitat de la vegetació arbòria perimetral. 

 

Minimització dels moviments de terra. Aquella terra que surti de l’obertura de la rasa, serà aprofitada pel seu 
cobriment, generant un balanç de terres tendint a zero, a la vegada que facilita la integració del projecte en el 
paisatge agrícola preexistent i la gestió de terres sobrants de l’obra. 

 

Les excavacions amb rases, per exemple amb retroexcavadores, tal com es veu en la imatge s’emmagatzema la 
terra extreta, al costat mateix de la rasa, per quan és el moment aprofitar aquesta mateixa terra per tapar la 
rasa amb el col·lector col·locat. 
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Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

La rasa en el riu Anoia, es realitzarà amb maquinària especialitzada (rasadora) ja que la possibilitat de trobar 
roca, minimitzarà els treballs i el moviment de terres que si es fes amb retroexcavadores. 

 

▪ El projecte aprofita les obres per a integrar i prevenir diferents obres futures 

El projecte preveu unes rases variables entre 2 canonades mínim i fins a 5 canonades en alguns punts 
(especialment corriol Pk 0+250 i 0+500). 

Per això i donades les enormes dificultats d’espai, cal ser molt curosos i optimitzar al màxim la fondària i 
l’amplada de la mateixa. Les distàncies dissenyades són mínimes, amb una amplada entre 1,20 i 1,80, i 
fondàries entre 1,00 i 2,00 de manera general (puntualment entre 0,80 i 3,30). 

Rebliment amb llit de sorra i bandes de senyalització per diferenciar cada tipologia d’aigua. Reblert general 
amb terres de la pròpia obra i finalment restitució de camins amb estesa de tot-ú per recuperar-los. 

 

Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

El col·lector ha de salvar la diferència d’altura en límit est del polígon industrial dels Plans de la Tossa i alhora 
amb la rasa de drenatge i el pas d’aquesta per sota la C-37. El projecte del col·lector recull la proposta del 
Projecte de tractament de les zones verdes del sector, on en aquest punt proposa una passera paral·lela al pas 
del col·lector, per tal de facilitar la implantació d’unes escales que permeten salvar el desnivell i connectar les 
zones verdes del polígon industrial amb el camí de la Font Trobada. Alhora el projecte permet integrar 
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visualment l’espai per on transcorre el col·lector en les zones verdes del sector econòmic , a partir de la 
implantació de vegetació i mobiliari urbà. 

 

 

Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

▪ El projecte no preveu la eliminació i /o afectació d’elements configuradors del paisatge 

L’espai més fràgil de la traça del nou col·lector de residuals, són per una banda el tram coincident amb 
l’anomenat corriol, tot i que el projecte no preveu l’afectació dels elements més fràgils del corriol, com són els 
murs de pedra seca i les oliveres del camps agrícola a l’oest del corriol (a diferent altura), i per altra banda els 
punts de creuament dels DPH, especialment el creuament del riu Anoia. 

 

Mesures proposades en l'execució de l'actuació 

Vist el projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorn d’aigües regenerades i les actuacions que 
aquest contempla, així com l’anàlisi del territori, la visibilitat i les conques visuals, i un cop els possibles 
impactes generats en el paisatge preexistent, i amb la idea de mantenir la percepció de paisatge agrícola al llarg 
de la traça del nou col·lector, es proposen les següents mesures: 

 

 

▪ Mesures per evitar l’enterboliment aigües avall del punt de creuament del riu Anoia 
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El projecte inclou una partida de pas alternat del riu Anoia, amb la formació de motes de terres de la pròpia 
obra, amb pala carregadora o similar, i desmuntar les mateixes motes i la restitució del perfil original. En aquest 
punt, es proposa la col·locació de bales de palla aigües avall per a evitar l’enterboliment de l’aigua degut al 
moviments de terra que es generin. Es recomana utilitzar bales de palla de grans dimensions, de 6 fils. 

 

Codi Descripció Preu Quantitat Import 

BAL06 
Col·locació de bales de palla aigües avall del 
punt de creuament en el moment de formar la 
mota per a crear el pas alternatiu. 

22 12 264,00 

C13124A0 

C139-00LH 

Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 
20 t 

88,19 4 352,76 

 

▪ Plantació de vegetació 

Es proposa la restitució de la vegetació afectada en el tram del corriol de la traça del nou col·lector.  

Per aquest fet es plantaran 15 oms (Ulmus) i 10 lledoners (Celtis australis) en el tram de 150 metres del corriol 
entre el pas per sota de la carretera C-37 i can Planell. Pel que fa al reg de manteniment, es proposen 2 regs 
anuals (concentrats a final de primavera i estiu), de mínim 50 litres cada reg, refent el clot de reg cada 2 regs. 

Així mateix, es proposa la realització d’hidrosembra a l’entorn dels creuaments de les lleres per part del futur 
col·lector. En aquest sentit, es proposa que la barreja realitzada a l’hidrosembra inclogui espècies arbustives i 
de flor. L’àrea mesurada sobre plànol és de 890 m2, però es contempla un escreix per alguna possible afectació 
puntual, amb un increment d’un 10%, fins als 1.000 m2. 

Per tal de fixar la hidrosembra es col·locarà prèviament una malla orgànica, en la zona de la hidrosembra 

 

     Segons la següent justificació preus i pressupost: 

 

Codi Descripció Preu Quantitat Import 

BR45D417 

PR45C-248L 

Subministrament d'Ulmus minor (U. 
Umbraculifera) de perímetre de 8 a 10 cm, amb 
l’arrel nua. 

27,44 15 411,60 

GR61111B 

PR60-8YJ6 

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 
a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a 
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de 
plantació de 60x60x60 cm amb mitjans 
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació 
barrejada amb un 10% de compost i primer reg 

20,59 15 308,85 
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Codi Descripció Preu Quantitat Import 

BR421226 

BR420-22BX 

Celtis australis de perímetre de 8 a 10 cm, amb 
pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i 
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules 
NTJ 

29,21 10 292,10 

GR61211B 

PR60-8YJS 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o 
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc 
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), 
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm 
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 
25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació 
barrejada amb un 10% de compost i primer reg. 

24,30 10 243,00 

REG30 

Reg d'arbre amb mànega connectada a camió 
cisterna, amb una aportació mínima de 30 l, 
amb un recorregut fins al punt de càrrega no 
superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 
regs. 

Es consideren 20 regs durant l’any de garantia 
de la plantació. 

6 500 3.000 

GRI32333 

PREIG-9G22 

Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de 
densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un 
terreny preparat amb un pendent aproximat del 
33 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, 
fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, 
de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb 
una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional 
de rasa superior de fixació 

3,18 800 2.544,00 

GR72717J0 

PRA1-DOEW 

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa 
tipus mixta amb addició d'espècies arbustives 
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació 
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base 
de palla picada i fibra curta de cel·lulosa 
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament 
lent, bioactivador microbià i estabilitzador 
sintètic de base acrílica, en una superfície de 
500 a 2000 m2 

1,48 1.000 1.480,00 

 



ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
Projecte per a la construcció d’un col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades  

entre el polígon Plans de la Tossa de Santa Margarida de Montbui i el col·lector industrial d’Igualada 

68 
 

Imatge 36. Zones amb proposta de recobriment amb malla orgànica i hidrosembra 
Zona d’hidrosembra 
àrea amb Malla orgànica 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ortofotomapa de l’ICGC 

 

 Poda preventiva de la vegetació existent 

Al límit de la parcel·la agrícola a l’oest del corriol (esquerra en direcció nord), a una cota superior a aquest, es 
localitzen un seguit d’oliveres, aquestes han crescut lliurement, sense gestió per la producció d’olives. Per 
evitar mals majors a aquestes oliveres es proposa realitzar podes preventives abans de començar les obres del 
col·lector en els tram del corriol. 
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Es preveu la poda preventiva de 12 oliveres, coincidents amb aquells individus al límit del camp a l’oest del 
corriol. 

 

Segons la següent justificació preus i pressupost: 

Codi Descripció Preu Quantitat Import 

FRE61260 

PRE1-907F 

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m 
d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la 
brossa generada i càrrega sobre camió grua 
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (no més lluny de 20 km) 

38,76 12 387,60 

 

▪ Senyalització de les obres per al la conservació de les parets de pedra seca i altres elements 
d’interès 

Senyalització del perímetre de les obres, per tal d’evitar l’afectació dels murs de pedra seca existents, així com 
els arbres a banda i banda del camí, en el tram nord de la traça del nou col·lector, abans del creuament amb el 
riu Anoia. 

 

Codi Descripció Preu Quantitat Import 

H152U000 

P151N-H7X5 

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m 
d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre amb suports d'acer. 

2,51 
€/m 

580m 1.455,80 € 

 

Imatge 37. Trams de proposta amb protectors /senyalització d’obres 
zona de treball de les obres dins l’àmbit de la zona verda del sector industrial de Plans de la Tossa 
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Tram coincident amb el corriol. 130 metres lineals 

 
Tram a l’alçada de can Migris. Paret de pedra seca a l’esquerra del camí, en direcció nord. 240 metres lineals 

 
Tram final, anterior al pas del riu Anoia. Arbres a banda i banda del camí. 210 metres lineals (105 metres per 
banda). Protecció exemplar arbori.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’ortofotomapa de l’ICGC 
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Imatge 38. Proteccions col·lectives. Malla Taronja de polietilé 

 
Font: Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon plans de la tossa i col·lector 
industrial igualada – idr (anoia). separates 1 a 4 

 

Descripció Import 

Mesures per evitar l’enterboliment aigües avall del punt de creuament del riu Anoia 616,76 

Plantació de vegetació 8.279,55 

Poda preventiva de la vegetació existent 387,60 

Senyalització preventiva 1.455,80 

TOTAL 10.739,71 

 

6.2. Avaluació de l’impacte 

Donades les característiques del projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorn d’aigües 
regenerades i les actuacions que aquest contempla que permetrà donar servei a la nova indústria del polígon 
industrial dels Plans de la Tossa, l’impacte paisatgístic generat, un cop valorades totes les afeccions que es 
faran al paisatge actual, es considera que és compatible donats els motius que exposem a continuació: 

 

- La traça del nou col·lector transcorre en la seva totalitat per camins existents. 

- La finalització de les obres permetrà percebre el paisatge tal com es percep en l’actualitat. Es 
mantindrà el caràcter agrícola de l’entorn. Si bé, és certa aquesta afirmació, el pas del col·lector en el 
riu Anoia, temporalment es veurà el pas, donat la tècnica i la solució adoptada de tancament de la 
rasa, amb el temps el recobriment s’anirà mimetitzant amb l’entorn. 

- S’aprofiten les obres del col·lector per integrar diferents serveis, també infraestructures inicialment 
externes al projecte. 
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- Es minimitza el moviments de terra, donades les solucions constructives i la seva traça per camins 
existents. 

- Es reutilitzen les terres de l’obra en la mateixa obra. 

- En general no es destaca la vegetació al llarg de la traça del nou col·lector. Els trams amb vegetació 
amb més interès es proposen mesures correctores. 

- L’anàlisi de les visibilitats de la traça demostra que no s’afecten espais molt exposats, ja que aquesta 
té una visibilitat reduïda, donada la orografia del territori i la traça del projecte. 

- No s’afecten espais naturals protegits, ni es limita la connectivitat ecològica de l’àmbit. 

- No és necessari crear cap nou accés ja que la totalitat de la traça del nou col·lector disposa d’accessos 
existents. 

 

El present projecte compleix amb la majoria d’objectius, criteris i accions d’aplicació en el territori i segons 
l’objecte del projecte, indicats segons el catàleg del paisatge de les comarques centrals i la unitat del paisatge 
de la Conca d’Òdena. 
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Objectiu /Criteri /Acció Observacions Compliment 

Objectius de qualitat paisatgística   

7.1 Conservar el valor natural dels badlands, especialment dels vinculats als 
cursos d’aigua, perquè constitueixen un element que caracteritza el relleu 
d’aquesta conca d’erosió drenada pel riu Anoia. 

La traça del projecte, en el seu sector nord, coincideix en alguns 
afloraments de materials que podrien correspondre als anomenats 
badlands. Aquest en l’actualitat correspon en el sector del traçat 
que coincideix amb les obres d’una nova infraestructura viaria. En 
aquesta obra s’estan realitzant moviments de terres de grans 
dimensions les quals podrien afectar aquestes formacions. 
En tot cas el fet que el projecte de nou col·lector, realitza la seva 
traça per camins existents, així que no afectarien aquestes 
afloracions de materials i alhora minimitza possibles impactes 
acumulatius. 

Compleix 

7.2 Preservar els valors natural i estètic de les masses boscoses però, 
sobretot, de la vegetació de ribera del riu Anoia i de la seva xarxa de torrents 
i rieres per la seva funció de connectors naturals de primer nivell. 

El projecte del nou col·lector no afecta la vegetació d’interès 
associat als cursos hídrics del territori. En el tram del riu Anoia que 
el projecte preveu el pas del col·lector mitjançant un sifó, la majoria 
de vegetació és al·lòctona (Canya americana –Arundo donax) i 
oportunista 

Compleix 

7.5 Potenciar el valor productiu de les àrees d’activitat econòmica millorant 
la integració en el lloc; especialment, adequant els corresponents límits dels 
sectors. 

El projecte de nou col·lector d’aigües residuals del polígon industrial 
dels plans de la Tossa s’integra perfectament en el paisatge agrícola 
que l’acull- 
L’activitat econòmica agrícola es mantindrà amb independència de 
l’execució del nou col·lector. 

Compleix 

CRITERIS I ACCIONS   
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció   

7.1 Preservar les grans zones de terrers o badlands de margues grises 
vinculades als cursos continus d’aigua. 

El projecte, com ja s’ha dit no interfereix amb aquests materials 
geològics. 

Compleix 

7.3 Protegir i regenerar els alzinars i altres masses boscoses d’interès però, 
sobretot per la seva funció estructuradora i preeminent, la vegetació de 
ribera del riu Anoia. 

El projecte transcorre per camins existents. Les masses boscoses 
d’aquestes característiques no interfereixen en el traçat de 
l’actuació, per tant no es veuran directament afectades. 
La vegetació de major interès de la traça del nou col·lector que es 
pot veure afectada, es proposen mesures correctores per la seva 
possible afectació. 

Compleix 



ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
Projecte per a la construcció d’un col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades  

entre el polígon Plans de la Tossa de Santa Margarida de Montbui i el col·lector industrial d’Igualada 

74 
 

7.4 Conservar el mosaic dels camps de secà, especialment en zones on 
ocupin àrees extenses i compactes, tot evitant l’eliminació de les vores i els 
marges vegetals així com els elements construïts propis de l’arquitectura 
vernacular (barraques, murs de pedra seca, pous) 

 

Les característiques del projecte fa que es mantingui el caràcter 
agrícola de l’espai. Restituint, donat el cas d’afectació directa, la 
vegetació arbòria i parets de pedra seca de les parcel·les agrícoles 

Compleix 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió  

7.11 Fomentar projectes d’integració de les carreteres i dels camins rurals en 
els quals s’afecti el mínim de sòl agrícola de qualitat, es millori la imatge de 
conjunt, s’adeqüin els processos d’urbanització lineal i es potencií la 
visibilitat cap a l’exterior. 

La totalitat del projecte transcorre per camins existents mantenint 
l’actual sòl agrícola. 

Compleix 

 

Així doncs, el conjunt d’actuacions previstes pel present projecte presenten un impacte paisatgístic COMPATIBLE en el marc en el que s’emplaça el projecte i sempre segons 
les característiques constructives i de funcionament que consten en el present document. 
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ANNEX CARTOGRÀFIC 

01. Mesures d'Integració Paisatgística 
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Plantació vegetació
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Àrea d'Hidrosembra
Malla Protecció Taronja
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