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MEMÒRIA 

 

 
01 OBJECTE 

L’objecte del present document és la redacció del preceptiu projecte d’integració i impacte paisatgístic 

necessari per a la ubicació d’un dipòsit regulador a Palau-Montilivi a Girona, d’acord amb el Decret 1/2005, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, el Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’Urbanisme; la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, el Decret 342/2006 que 

aprova el Reglament d’aquesta Llei; i la Normativa del Pla Director Territorial de l’Empordà. 

 

02  PROMOTOR 

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. 

 

03 EQUIP REDACTOR 

Un equip multidisciplinari integrat per: 

 

emf arquitectura del paisatge 

Estudi integrat per professionals del projecte i l’ordenació del paisatge. Treballa en el projecte, la construcció i 

l’estudi de l’espai lliure urbà, periurbà i rural. Ha redactat els criteris d’integració paisatgística. 

Direcció: Martí Franch i Batllori, Arquitecte del paisatge i Enginyer Tècnic Agrícola. Col·legiat núm. 2975 

Tècnics: Anna López i Torrent – Arquitecta Tècnica i Mercè Solé - Enginyera Tècnica Topògrafa i Arquitecte 

del paisatge   

 

Traça estudi de serveis ambientals 

Empresa integrada per professionals de la consultoria ambiental i la biologia que vol donar solucions en el 

camp del planejament urbanístic i la gestió del territori, per garantir un manteniment i potenciació de la 

biodiversitat del medi natural. Ha redactat l’apartat de descripció del paisatge i de fragilitat paisatgística. 

Direcció: Enric de Bargas i Carles E. Casabona. consultors ambientals 
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04 INTRODUCCIÓ 

 

El present EIIP queda inclòs dintre del PLA ESPECIAL PER A LA UBICACIÓ D’UN DIPÒSIT REGULADOR A 

PALAU-MONTIVILI  redactat per l’Ajuntament de GIRONA que ja inclou altres documents complementaris al 

present Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic : 

- l’Informe Ambiental Preliminar del Pla Especial per a la instal·lació d’un dipòsit regulador a Palau-Montilivi, 

amb data d’abril de 2009 redactat per Traça · Estudi de Serveis Ambientals. 

- Avantprojecte d’Obres presentat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter  S.A i redactat per Heras 

Enginyers. 

 

Dos dels apartats del EIIP, “III.1 Descripció del Paisatge Previ” i “III.2 Proposta d¡’intervenció”, queden 

convenientment justificats en els documents anteriorment citats i, que formen part del mateix Pla Especial. 

Nogensmenys, per complementar l’informe Ambiental Preliminar, en la descripció dels aspectes de visibilitat, 

s’han integrat en el present document els estudis de visibilitat:Components del paisatge i Valors de 

Paisatge.(Veure index document) 

 

De manera que el gruix del present document es concentra en el tercer apartat “III.3 CRITERIS 

D’INTEGRACIÓ”.  

 

 

Girona, 25 setembre de 2009,  

Martí Franch Batllori  
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05 ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

L’àrea afectada es situa a la muntanya de Palau-Montilivi, de la ciutat de Girona. L’àmbit comprèn una 

superfície de 0,295ha de sòl no urbanitzable, a l’est del sòl urbà de Girona. Els terrenys descrits estan 

qualificats com a sistema de boscos urbans (Clau C.2) 

 

06 BASE LEGAL DE L’ESTUDI  

 

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, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística, 

estableix en el seu article  21 quin ha de ser el contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística. 

 

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. 

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 que s’elabora el present EIIP estudi d’integració i impacte paisatgístic del 

projecte d’ubicació d’un Dipòsit regulador d’aigües potables a Palau-Montilivi a Girona.  
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1 EL PAISATGE 

El Puig de Montilivi té la seva cota més alta a una alçada de 167,9 msnm, mentre que la base del futur 

dipòsit que es contempla en el Pla Especial té la seva base a una alçada de 163 msnm. Per altra banda, la 

zona urbanitzada no supera, en general, la cota dels 130 msnm. 

 

Paisatge sense vegetació arbòria destacable, tractant-se d’una àrea recoberta principalment de matollars i 

prats secs abundància de coscolls (Quercus coccifera) i llentiscles (Pistacia lentiscus), de poca alçada i, per 

tant, amb un baix efecte d’apantallament. 

 

El seu entorn immediat es troba completament urbanitzat, envoltat per la ciutat de Girona, tot i que, com 

s’ha vist anteriorment, l’àmbit del Pla Especial es situa a una cota aproximadament 30 metres més elevada 

que l’alçada en que es troben les darreres edificacions, habitatges aïllats, unifamiliars. 

 

1.1. Introducció 

Per tal d’aprofundir l’anàlisi del paisatge efectuat en l’Informe Ambiental Preliminar del  

Pla Especial per a la instal·lació d’un dipòsit regulador a Palau-Montilivi, amb data d’abril de 2009, s’efectua 

el següent estudi que analitza, amb major grau de deteniment, la descripció de l’estat del paisatge, 

incloent-hi els principals components del mateix, els valors paisatgístics, la visibilitat i la fragilitat del 

paisatge, d’acord amb l’estipulat al 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, i es regulen els estudis i informes 

d’impacte i integració paisatgística. 

 

1.2. Descripció de l’emplaçament 

Veure l’Informe Ambiental Preliminar del Pla Especial per a la instal·lació d’un dipòsit regulador a Palau-

Montilivi, redactat per Traça Serveis Ambientals amb data d’abril de 2009, adjunt al Pla Especial de títol 

homònim.  

 

1.3. Factors de visibilitat · Components del paisatge 

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 estudi, el relleu es tracta d’un element determinant, ja que l’àmbit on s’ubica el 

Pla Especial es situa a les cotes més elevades de la vessant occidental del Puig de Montilivi, fet que en 

possibilita unes grans panoràmiques, especialment sobre la ciutat de Girona. 
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El Puig de Montilivi presenta un pendent suau-moderat en direcció nord, oest i sud, mentre que en 

direcció est és cap a on aquest presenta un relleu més abrupte, cap al riu Onyar. 

 

El Puig de Montilivi té la seva cota més alta a una alçada de 167,9 msnm, mentre que la base del futur 

dipòsit que es contempla en el Pla Especial té la seva base a una alçada de 163 msnm. Per altra banda, la 

zona urbanitzada no supera, en general, la cota dels 130 msnm. 

 

Així doncs, el relleu de l’àmbit del Pla Especial i el seu entorn immediat, en principi han de ser 

determinants en l’exposició visual del futur projecte, ja que la seva situació i orientació en possibilita, tal i 

com es veurà posteriorment, una elevada conca visual.  

 

No hi ha, en l’àmbit del Pla Especial, elements a destacar pel que fa a cursos hídrics com a components 

físics del paisatge. 

 

Components biòtics 

Pel que fa a l’àmbit dels factors biòtics, el Pla Especial es situa en un espai on no hi ha  cap massa de 

vegetació arbòria destacable, tractant-se d’una àrea recoberta principalment de matollars, amb 

abundància de coscolls (Quercus coccifera) i llentiscles (Pistacia lentiscus), de poca alçada i, per tant, amb un 

baix efecte d’apantallament. 

Vegetació de l’àmbit on s’ubica el Pla Especial 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Components humans 

Tal i com s’ha anat veient fins al moment, es tracta d’un àmbit amb una forta influència antròpica, si bé al 

seu interior, l’estat és força naturalitzat i no hi ha elements construïts a ressaltar, el seu entorn immediat es 

troba completament urbanitzat, envoltat per la ciutat de Girona, tot i que, com s’ha vist anteriorment, 

l’àmbit del Pla Especial es situa a una cota aproximadament 30 metres més elevada que l’alçada en que es 

troben les darreres edificacions. 

Pel que fa a la zona urbana de l’entorn, es tracta principalment d’una tipologia edificatòria d’habitatges 

aïllats, unifamiliars, amb parcel·les, més que no pas d’habitatges agrupats o en bloc. 

 

Vista de la ciutat de Girona des de la ubicació del futur dipòsit 

 
El relleu de la imatge pot estar deformat, donat que és una composició feta a partir de diferents imatges. 

Font: Elaboració pròpia 

 

A continuació es presenta una imatge, on s’incorporen els volums dels edificis de l’entorn de l’espai. 

Aquesta imatge ha d’ajudar a situar l’àmbit en el seu entorn, de la forma més realista possible. (ICC, 2009, 

google earth, sobre imatge aèria de l’any 2003). S’ha de tenir en compte que en l’actualitat hi ha més 

edificacions que no es veuen en la imatge, ja que la simulació dels volums es fa sobre una imatge més 

antiga. 



EIIP Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic per a la ubicació d’un Dipòsit regulador a Palau-Montilivi, Girona  
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A 

 

        Traça, Estudi de Serveis Ambientals 11 

Simulació dels volums del barri de Montilivi i Girona en relació el Puig de Montilivi 

 
Font: ICC i Ggoogle Earth. 2009 

 

Tot i aquesta proximitat a l’àrea urbana, dins el sector la presència humana externa no és freqüent, ja que 

aquest no és un espai massa utilitzat com a zona de passeig, per l’absència de camins interiors.  

 

Així mateix, per la carena del Puig hi tenen pas dues línies elèctriques, una que la creua longitudinalment i 

l’altra transversalment. 

 

La principal via de comunicació més propera a l’àmbit del Pla Especial és la prolongació del carrer Emili 

Grahit, que connecta el nucli de Girona amb la N-II, si bé aquesta via passa a l’est de l’àmbit del Pla 

Especial, fora de la seva conca visual per trobar-se a l’alçada del riu Onyar. 

 

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, línia, textura, escala o dimensió i caràcter 

espacial (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 enfront del paisatge. 

Àmbit aproximat Pla Especial
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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 la següent categorització: 

 

Concepte Valor Descripció 

FORMA pluridimensional 

El sector està marcat per la seva situació aèria enfront de la ciutat de Girona, si 

bé els relleus són, en general suaus. El camp visual és molt ampli, sobretot en 

direcció sud i oest, mentre que cap a est i nord, el propi Puig de Montilivi on està 

situat en limita molt la seva conca visual, fet que li confereix una marcada 

pluridimensionalitat.  

LÍNIA  Marges difusos 

Geogràficament, els límits de l’àmbit del Pla Especial són molt poc clars, tot i que 

els marges de l’àmbit del Puig de Montilivi ocupat per matollars, enfront a l’àmbit 

urbà són molt clars. 

De gra groller 

A causa del caràcter arbustiu de la vegetació, així com l’abundant presència de 

roques i pedres que afloren al llarg del Puig, i la proximitat de les edificacions, el 

gra resultant és de mida grollera i diferenciada de cadascun dels elements que 

l’envolten. Si bé aquest gra s’afina en direcció sud i oest, on la distància ho 

permet. 

Densitat baixa El paisatge intern a l’àmbit es caracteritza per l’absència d’elements destacables.  

TEXTURA 

Irregularitat  
Irregularitat pròpia de zones matollars, amb elements distribuïts pel territori de 

forma irregular, i límits molt poc definit per l’homogeneïtat de la unitat limitant. 

ESCALA Relativa 
L’àmbit presenta un contrast remarcable respecte la proximitat del Puig de 

Montilivi i la visual cap a la plana del Gironès. 

Figura dominant 

La presència de la ciutat de Girona domina la configuració de l’espai, al mateix 

temps, la proximitat a la zona urbanitzada a l’exterior de l’àmbit també configura 

l’espai. ESPAI 

Enturonat 
Situat al vessant occidental del Puig de Montilivi, l’àmbit es situa a una alçada de 

163 msnm, poc per sota del punt més elevat del Puig (167,9 m.) 

Font: Elaboració pròpia. 
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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. 

 

Per a avaluar la conca visual s’ha fet una anàlisi mitjançant sistemes d’informació geogràfica. Així, a partir de 

la base topogràfica 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (versió 2, 2000 – en endavant ICC) s’ha 

elaborat un model d’elevacions, a on s’ha tingut en consideració el relleu.  

En un primer anàlisi, s’han escollit 20 punts d’observació, ubicats a les principals vies de comunicació del 

municipi (isovistes dinàmiques), i a l’interior dels nuclis urbans de Girona, Salt, i Fornells (isovistes 

estàtiques), a partir dels quals s’ha efectuat l’anàlisi de la visibilitat de l’àmbit del Pla Especial. Per a aquest 

anàlisi, s’ha considerat l’alçada de l’espectador (1,75 m). Amb aquestes dades s’han obtingut les àrees des 

d’on són visibles els diferents punts analitzats. 
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Conca visual exterior de l’àmbit estudiat tenint en compte únicament l’orografia 

 

     

Font: Elaboració pròpia 

 

Com es pot observar en l’anterior figura, l’àrea on s’ubica el Pla Especial és un àmbit del municipi amb una 

elevada visibilitat, ja que són força el nombre de punts visibles des del mateix (àrees amb un color més 

enfosquit), comparant-lo amb altres indrets del mateix on, com es pot veure, el nombre de punts visibles 

és més reduït (àrees més clares). Així mateix, es pot observar com, per la seva orientació i la situació de la 

ciutat de Girona, el vessant occidental del Puig de Montilivi és molt més visible que el vessant oriental. 

Posteriorment, s’ha realitzat el mateix anàlisi, però a partir de la ubicació de l’anàlisi de la visibilitat des de 

punts situats a l’interior de l’àmbit del Pla Especial. Així, en la següent figura s’ha representat la conca visual 
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de l’àmbit estudiat, entesa com l’àmbit del territori que és visible des del sector estudiat en funció de la 

topografia i a partir dels punts d’observació definits.  

Conca visual de l’àmbit estudiat tenint en compte únicament l’orografia 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Com es pot observar a la figura anterior, si només es té en compte la topografia, sense tenir en compte 

l’apantallament dels edificis o superfícies arbrades, l’àmbit del Pla Especial és visible des de la gran part de 

la ciutat de Girona, sense tenir en compte, però, l’efecte de la distància que, com ja s’ha explicat 

anteriorment, en augmentar aquesta els elements es barregen més fàcilment amb l’entorn. 
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Conca visual de l’àmbit estudiat tenint en compte únicament l’orografia (Detall) 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Així mateix s’observa com degut a l’efecte del propi relleu del Puig de Montilivi, la visibilitat de l’àmbit del 

Pla Especial es veu parcialment reduïda sobre la ciutat de Girona, sobretot sobre l’àmbit del Barri vell, un 

dels principals atractius turístics de la ciutat. Aquesta visibilitat és manifesta especialment en direcció oest i 

sud. 

 

Posteriorment, s’ha realitzat l’anàlisi de la visibilitat de l’àmbit, amb el desenvolupament del Pla Especial, és 

a dir, amb la construcció del dipòsit regulador que aquí que es valora. En aquest anàlisi s’han contemplat 

les mesures que inclou el Pla Especial, entre altres amb l’objectiu de minimitzar l’efecte paisatgístic del 

mateix, que suposa que dels 5,40 metres d’alçada del dipòsit, una bona part del mateix va soterrat, pel que 

en el punt on aquest sobresurt més, la alçada resultant és de 2,25 metres (la descripció del projecte es 

descriu detalladament en altres punts d’aquest document). 

Així doncs, s’ha realitzat l’anàlisi de la visibilitat resultant, considerant l’alçada resultant la màxima que 

quedarà al descobert (2,25 m) per tal de comparar les àrees visibles amb aquest desenvolupament 

respecte les àrees visibles detectades anteriorment. 
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Conca visual de l’àmbit tenint en compte el desenvolupament del Pla Especial 

 
Font: Elaboració pròpia 

Conca visual de l’àmbit tenint en compte el desenvolupament del Pla Especial. Detall 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Es pot comprovar com la visibilitat de l’àmbit amb el desenvolupament del Pla Especial (àrea ombrejada en 

taronja intens) no es veu significativament augmentada respecte l’àrea visible des de l’alçada 0 (àrea 

ombrejada en taronja clar). L’augment de la l’àrea visible es centra sobretot en els àmbits nord-oest i nord-

est. 

 

Cal tenir en compte, que al llarg d’aquest anàlisi no s’ha considerat l’efecte apantallament que produeixen 

les pròpies edificacions de la ciutat de Girona. En aquest sentit, si bé l’àrea visible resulta molt àmplia, la 

visibilitat real de l’àmbit es redueix considerablement en situar-se a l’interior dels carrers de la ciutat de 

Girona. 

Visibilitat de l’àmbit des de diversos punts de la ciutat de Girona 

  

Font: Elaboració pròpia 

 

De l’anàlisi conjunt dels anteriors plànols es creu que l’afectació visual directa i que s’haurà d’intentar 

corregir és sobretot la que es concentra sobre el límit oest de l’àmbit del Pla Especial, que afecta 

directament a la zona urbanitzada del nucli de la ciutat de Girona. 
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Observació des la ubicació del futur dipòsit cap a nord, est, sud i oest 

Nord       Est 

     

Sud       Oest 

     
Les orientacions de les imatges són aproximades 

Font: Elaboració pròpia 

 

1.4. 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.). 

 
Pel que fa al valor estètic, cal destacar el caràcter periurbà de l’àmbit del Pla Especial, envoltat per la 

ciutat de Girona, on el seu major valor estètic és el que ofereix l’espai per les vistes, més que no pas pels 

valors estètics intrínsecs del mateix, que es veuen fortament influenciats per: 

 

El valor ecològic, en aquest cas és molt poc rellevant, sobretot pel fet de tractar-se d’una àrea amb 

absència de vegetació a destacar. Així mateix, no hi ha cap figura de protecció que inclogui cap espai 
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proper (PEIN, Xarxa Natura 2000, etc.) i no destaca per la presència d’espècies i/o comunitats vegetals 

d’interès, així com espècies de fauna rares i/o protegides. 

 

El valor productiu d’aquest espai és marginal.  

Finalment, cal esmentar que tampoc hi ha elements a destacar pels seus valors històrics a l’interior de 

l’àmbit. 
 

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: 
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VISIBILITAT O QUALITAT PRIMÀRIA: 

Visibilitat i exposició 

Visibilitat molt alta, donada la topografia i el relleu de l’àmbit i el seu entorn proper. Així 

mateix, la situació al vessant occidental del Puig de Montilivi, sobre la ciutat de Girona, fa 

que l’exposició d’aquest espai sigui molt elevada.  

Conca visual Molt oberta en sentit oest i sud; moderadament tancada en sentit nord i est. 

Presència espectadors 
El nombre d’espectadors a l’interior de l’àmbit és nul, però molt elevat a les seves 

proximitats. 

Valoració  ALTA 

QUALITAT VISUAL O SECUNDÀRIA: 

Diversitat: Baixa.  

Singularitat Baixa. 

Cromatisme Diversitat cromàtica mitja per l’homogeneïtat de colors i textures.  

Vegetació: Vegetació arbustiva. 

Grau de naturalitat Baixa, per tractar-se d’un espai periurbà. 

Elements antròpics 
Presència d’elements antròpics que empitjoren la qualitat del paisatge, sobretot el pas de 

dues línies elèctriques pels entorns de l’àmbit del Pla Especial. 

Valoració  BAIXA 

VALORACIÓ GLOBAL: 

MITJANA 

 

La valoració global resultant és Mitjana. 



EIIP Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic per a la ubicació d’un Dipòsit regulador a Palau-Montilivi, Girona  
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A 

 

        Traça, Estudi de Serveis Ambientals 22 

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 al Pla Especial, i el futur desenvolupament de les determinacions 

que aquest preveu, és l’abast de les conques visuals: com ja s’ha esmentat, es tracta de conques visuals 

molt àmplies, amb més afectació direcció sud, sud-oest i oest. La resta de visuals queden parcialment 

ocultades pel propi relleu del Puig de Montilivi. 
 

- Accessibilitat. L’existència de vies de comunicació (camins, carreteres, senders) contribueixen de per sí a 

augmentar la potencial fragilitat paisatgística. Com s’ha vist anteriorment, l’accessibilitat a aquest àmbit és 

limitada, ja que no hi ha camins en el seu interior, ni hi ha vies de comunicació que hi accedeixin.  

Per altra banda, amb el desenvolupament del Pla Especial es preveu la creació d’un vial d’entrada al dipòsit, 

que al seu temps inclourà el pas de les infraestructures necessàries. 
 

- 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 molt baix, per l’absència de camins 

interiors, i amb el desenvolupament del Pla Especial no es preveu que aquest fet augmenti.  

 

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

diversitat cromàtica disminueixen la fragilitat. Com s’ha vist al llarg del document, la vegetació present a 

l’indret és de caràcter arbustiu (sobretot coscolls i llentiscles),pel que la capacitat d’emmascarament de la 

vegetació és reduïda.  

Per altra banda cal tenir en compte que, si bé la visibilitat és molt àmplia, en situar-se a l’interior de la 

ciutat de Girona, els propis carrers i les edificacions d’aquesta en limiten la visibilitat. 

 

En general doncs, la fragilitat del paisatge en relació al projecte és: MITJA-BAIXA. 
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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. 

 

 Valoració paisatgística  

Fragilitat 

paisatgística 
Molt alta Alta Mitja Baixa 

 

Molt alta Molt Baixa Molt Baixa Baixa Mitja 

Alta Molt Baixa Baixa Baixa Mitja 

Mitja Baixa Baixa Mitja Mitja 

Baixa Mitja Mitja Mitja Alta 

C
apacitat de càrrega 

L’índex de capacitat de càrrega resultant es considera MITJÀ 
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2 EL PROJECTE 

 

El projecte té per objecte la implantació d’un dipòsit d’aigua de 3.500 m3 de capacitat i planta circular , 

diàmetre 31.5 m i alçada de 4.5 m. Preveu també un vial d’accés de 4m d’amplada i longitud aproximada 

de 135 m, la traça del qual discorre per la carena. Es preveu un tancament perimetral de 2 m d’alçada. La 

captació d’energia es preveu mitjançant captadors d’energia solar fotovoltaica.  Per més informació 

consultar l’Avantprojecte d’Obres adjunt al Pla Especial per a la Ubicació d’un Dipòsit Regulador a Palau-

Montilivi. Del qual s’extreuen les següents imatges de síntesis. 

 

 
Planta proposta projecte. Font: Heras Enginyers 

 

 

 

Secció longitudinal vial i dipòsit del projecte constructiu. Font: Heras Enginyers 
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Fotomuntatge projecte. Font: Heras Enginyers 
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3. CRITERIS D’INTEGRACIÓ I IMPACTES PAISATGÍSTICS 

 

3.1 Criteris d’integració 

 

Pel que fa a la integració del dipòsit d’aigua potable, s’opta per una estratègia de ‘Mimesi’ procurant una 

ocultació total del volum des dels diferents punts de visió. Això s’aconsegueix mitjançant diverses 

actuacions: el soterrament parcial, l’apantallament amb plantacions i finalment mitjançant el tractament de 

la pell del dipòsit, amb pintura i una coberta plantada extensiva. 

 

Pel que fa al vial d’accés s’intenta la seva ‘harmonització’ amb l’entorn amb tres mesures, redefinició del 

traçat del tram central de camí per evitar de malmetre un aflorament de roca, proposta d’un canvi de 

materialitat d’asfalt a formigó acolorit i plantació de masses arbustives i arbòries per la segmentar-ne les 

seva lectura. 

 

 

3.1.1 Mesures d’integració 

Les mesures d’integració són les actuacions especifiques que incorpora la proposta per tal d’evitar, reduir 

o compensar l’efecte del projecte en el paisatge i facilitar-ne la seva integració. 
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3.1.1.1.Mesures preventives  

Es tracta d’un projecte on la situació i rasant del dipòsit així com els seus dos únics elements 

conformadors, el dipòsit i el vial d’accés són requeriments estrictes de les pròpies necessitats d’explotació. 

Així no hi ha alternatives de dimensió, d’accés o millors localitzacions per la explotació. De manera que el 

present EIIP es centra en les Mesures Correctores i no s’han contemplat mesures preventives. 

 

3.1.1.2 Mesures correctores  

S’han ordenat les mesures correctores en 4 grups: 

Generals 

· Delimitació de la superfície mínima i imprescindible per a l’execució de l’obra i el seu encintat 

perimetral i el seu manteniment. 

· La separació del sòl forestal per a la seva utilització en la restauració posterior. 

· Utilització de terres i pedres de desmunt per a les posteriors tasques de restauració de  

l’ orografia. 

· Adequació de talussos i motes resultants a l’orografia de l’indret, evitant solucions 

geomètriques. 

 

Integració Dipòsit 

· Soterrar 2/3 parts del dipòsit 

· Coberta plantada extensiva 

· Formació de motes plantades per apantallament del dipòsit 

· Millorar integració tanca perimetral del dipòsit 

· Pintar la part visible del dipòsit amb color verd 

Integració Vial 

· Redreçar l’eix del vial en el tram central per salvar afloraments de roca 

· Millor integració cromàtica del ferm del vial  

· Suavitzar els talussos de desmunt del vial  

· Formació d’un xarxa de drenatge i captació pluvials i reg passiu de les plantacions 

Plantacions 

· Plantació d’arbres 

· Plantació d’arbustives 

· Plantació d’enfiladisses a la tanca perimetral del dipòsit 

· Plantació de plantes crasses a la coberta vegetal extensiva 

· Sembra dels talussos i superfície denudades 
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INTEGRACIÓ DIPÒSIT 

 

Soterrar 2/3 parts del dipòsit  

Tal i com planteja el projecte constructiu, el dipòsit de 31.5 de diàmetre i una alçada màxima de 4,5 m, es 

soterra en 2/3 parts. El resultat és que queda totalment soterrat en el costat muntanya i té una façana 

màxima visible de 2,25 m en la rasant més baixa de la carena 

 

Secció projecte constructiu Font: Heras Enginyers 

 

Coberta vegetal extensiva 

Al projecte constructiu la coberta del dipòsit és de formigó vist i té 31.50 metres de diàmetre. Es 

considera que en visió des del cim del Puig de Montilivi, aquest serà un element molt contrastat i en 

integració nul·la amb el paisatge. Actualment l’ús de lleure del Puig de Montilivi és pràcticament inexistent, 

però no s’ha de descartar que en un futur, quan es construeixin els sectors pendents d’urbanitzar, aquest 

sigui un espai més freqüentat. Per això, el present EIIP proposa una coberta vegetal extensiva.  

 

Aquesta coberta vegetal, a definir constructivament en el projecte executiu, tindrà un substrat de plantació 

de gruix 6cm, de composició 60 % terra sorrenca i un 40 % de barrejada amb graves calcàries de 

diàmetre < 10mm. Com a encoixinament es proposa una capa de 5 cm de graves calcàries de diàmetre < 

10mm. A sota es col·locarà la làmina impermeabilitzant i un alvèol plàstic pel drenatge i transpiració. 

 

Sobre aquest substrat de cultiu es plantarà una barreja de plançons del gèneres Sedum amb Alvèol 

Hortícola de 40 cc a raó de 10U/m2 
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Formació de motes plantades per apantallament del dipòsit 

Per tal de minimitzar l’impacte visual de la part del dipòsit que no queda enterrada, es proposa crear una 

microtopografia formant tres motes en forma de duna en els espais romanents de la circulació a 

l’esplanada del dipòsit. L’alçada d’aquestes motes serà de 1,2m i els talussos de 2H:1V, aproximadament. 

Al peu de les motes es farà un rec de captació de pluvials per afavorir el rec passiu de les plantacions amb 

l’aigua de pluja. El rec tindrà una secció d’uns 80 cm d’amplada i 30 de profunditat. 

 
Secció tipus de la mota davant del dipòsit 

 

Tanca perimetral del dipòsit 

Es planteja canviar la tanca amb malla electrosoldada de doble torsió que proposa el projecte constructiu 

per una tanca cinegètica que és més transparent. 

Complementàriament es proposa la plantació d’enfiladisses autòctones plantades a cadascun dels muntants 

de fusta de la tanca, aprox. Cada 4m. Veure apartat de plantacions. 

 

Pintar la part visible del dipòsit amb color verd 

Respecte a deixar l’acabat superficial del dipòsit d’obra, com a formigó vist, s’han considerat les indicacions 

dels Serveis Tècnics del DMAH de pintar-ne la part que sobresurt per damunt de l’orografia resultant de  

l’obra amb color verd RAL 6015. Aquesta serà efectiva fins que les plantacions d’apantallament previstes 

no assoleixin el seu port adult i l’apantallament no sigui efectiu. 

 

INTEGRACIÓ VIAL 

Redreçar l’eix del vial d’accés en el tram central per salvar afloraments de roca 

El vial d’accés al dipòsit que proposa el projecte de construcció es sobreposa parcialment sobre un 

aflorament de roca. Donat l’interès paisatgístic de l’aflorament es proposa preservar-lo i desviar entre 1.5 i 

2 metres el tram central cap a l’est. Es desplaça el mínim per tal de no malmetre l’aflorament però alhora 

no generar un terraplè massa gran. Alhora com la mesura de suavització dels talussos en desmunt descrita 

al següent apartat genera un desmunt no previst en el projecte, es calcula que la quantitat de terres 

sobrants de desmunt es podran aprofitar pel terraplè generat per aquesta mesura. 
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Al peu i cap del talús s’hi preveu un canal de drenatge de 80cm d’amplada que alhora servirà pel reg passiu 

de les plantacions. 

 

      
Vista de l’aflorament de roca des del vial existent. 

 

Tractament del ferm del vial  

El projecte del dipòsit preveu un vial asfaltat. Per tal d’aconseguir una millor integració cromàtica amb 

l’entorn es proposa com a alternativa, fer un vial de formigó acolorit en massa i amb acabat rentat. La 

coloració serà d’un to terra pròxim al del paratge. S’hi preveuen juntes embegudes de fusta cada 5 metres. 

La delimitació del vial es farà amb un encofrat lateral recuperable, de manera que el límit entre vial i 

terreny sigui ben definit. 

 

Suavitzar talussos  

A banda i banda del vial d’accés al dipòsit, en el seu tram inicial, el projecte preveu un desmunt amb 

talussos molt pronunciats amb pendents pròxims a 1H:2V. Per tal de millorar la integració amb el relleu 

circumdant, fer-los mes estables i potenciar el recobriment vegetal, el present EIIP proposa suavitzar els 

talussos amb una pendent de 3H:1V. 

 
Secció tipus de reperfilament del tram inicial del vial en desmunt. 

 

Igualment els talussos resultants del terraplè en la part frontal de dipòsit, es suavitzaran per integrar-se 

naturalment amb la l’orografia del lloc. 
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Per tal d’evitar que les aigües de la pluja s’acumulin al vial o generin xaragalls en els talussos, es preveu un 

canal de drenatge de 80cm d’amplada a cap i peu de talús. 

 

 

Formació xarxa de drenatge, captació pluvials i reg passiu de les plantacions 

L’EIIP proposa una xarxa de drenatge i reg passiu de les plantacions basada essencialment en l’absorció 

dels canals. Aquests, a part d’assegurar l’evacuació de l’aigua del vial d’accés i d’evitar l’erosió dels talussos, 

potenciaran el creixement de la vegetació proposada. En cas que  l’aigua de la pluja no pugui ser absorbida, 

sobreeixirà i seguirà el pendent natural de la muntanya. 

 

La secció tipus d’aquests recs serà de 80cm d’amplada i 30cm de profunditat. A l’interior, aproximadament 

cada 4m, es col·locaran pedres o motes de terra que actuïn com a micro-rescloses provocant petits 

entollaments i el reg passiu de les plantacions. Aquest obstacles en cap cas tindran una alçada superior als 

15cm per tal de no interrompre el pas de les aigües en cas de pluges abundants.  

 

PLANTACIONS 

Veure Plànol 4. Proposta de plantacions 

 

Consideracions generals 

L’empresa executora haurà de realitzar un reg tan bon punt s’hagin realitzat les plantacions, així com regs 

periòdics en els dos primers anys, durant la temporada d’estiu, sobretot quan, per condicions 

climatològiques es requereixi. Si dins aquest període la mortaldat és superior al 20%, l’empresa executora 

de l’obra els haurà de reposar per plançons de les mateixes característiques vegetals i espècies, respecte 

els adquirits en la plantació inicial. 

 

Plantació d’arbres 

Atès que el paisatge a on s’implanta el dipòsit no és un bosc sinó una brolla, sembla adient iniciar el procés 

de successió vegetal en el mateix estadi en que es troba el paisatge en aquest moment. De manera que per 

comptes d’una massa forestal contínua, que contrastaria amb el paisatge circumdant, es proposa la 

plantació de bosquets, de masses arbòries en la matriu de la brolla circumdant. 

 

Es mantindrà una zona de protecció de 25 metres d’amplada a comptar des del perímetre exterior dels 

habitatges lliure d’arbres plantats.  

 

La quantitat d’arbres a plantar serà de 45 unitats i es distribuiran de la següent forma: 
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Agrupacions de 3, 5 i 7 peus.   

Marc plantació 3 a 5 m, a distàncies irregulars 

Subministre en Contenidor de 10 lit. Alç 125-150 cm 

Clots de plantació mínims de 60x60x60 cm formant un escocell 1,5 m de diàmetre i 20 cm de profunditat. 

Els escocells estaran oberts pel costat on els arriba l’escorrentia d’aigua per tal de captar-la pel reg passiu. 

Proporció plantacions 

31 U 7/10 Pinus halepensis   Cont. 10lit Alç 125-150 cm  Màxim 5 peus junts 

9 U 2/10 Quercus humilis  Cont. 7lit Alç 125-150 cm  Màxim 1 peus. A obaga dels pins 

5U 1/10 Quercus ilex  Cont. 7lit Alç 125-150 cm  Màxim 1 peus. A obaga dels pins 

 

Plantació brolla arbustiva 625 m2 

Es proposa la conformació de masses d’arbustives per pautar les visuals a la intervenció.  

Distribució irregular 

Marc plantació: 1 especímen / m2 

Clot de 40 x 40 x40 cm formant un escocell 1,0 m de diàmetre i 20 cm de profunditat. Els escocells 

estaran oberts pel costat on els arriba l’escorrentia d’aigua per tal de captar-la pel reg passiu. 

Reg d’establiment i periòdics estiu dos primers anys 

 

Proporcions 

312 U 5/10 Spartium junceum Cont. 3lit Alç. 60-80 cm   Màxim 5 peus junts 

125U 2/10 Pistacia lentiscus  Cont. 3lit Alç. 40-60 cm  Màxim 3 peus junts 

125 U 2/10 Rhamnus alaternus Cont. 3lit Alç. 40-60 cm  Màxim 3 peus junts 

62 U 1/10 Paliurus spina-christi  Cont. 3lit Alç. 40-60 cm  Màxim 2 peus junts 

 

Plantació d’enfiladisses a la tanca perimetral del dipòsit 780 m2 

Es proposa la plantació d’enfiladisses autòctones sobre el suport de la tanca del dipòsit. Per millorar 

l’apantallament del mateix i fer menys present la tanca en sí mateixa. Es plantaran aprox. Cada 4m, als peus 

del muntants de la mateixa tanca. 

 

La barreja d’enfiladisses és la següent: 

1 espècimen / 4ml 

Clot de 40 x 40 x40 cm formant un escocell 1,0 m de diàmetre i 20 cm de profunditat. Els escocells 

estaran oberts pel costat on els arriba l’escorrentia d’aigua per tal de captar-la pel reg passiu. 

Reg d’establiment i periòdics estiu dos primers anys 
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Proporcions 

24 U 5/10 Hedera helix (silvestre) Cont. 1.3 lit Alç. 40-60 cm  

10 U 2/10 Smilax aspera  Cont. AF 300cc 

10 U 2/10 Lonicera implexa  Cont. 3lit Alç. 40-60 cm 

5 U 1/10 Smilax aspera   Cont. 3lit Alç. 40-60 cm 

 

Sembra dels talussos i superfície denudades 985 m2 

En els talussos del vial es proposa una hidrosembra a dos passades per tal d’estabilitzar-los amb 

proporcions següent: 

60 % Gramínies (starters)  

30 % Lleguminoses   

10 % Spartium junceum  

Dosis 35 gr/m2 

 

La composició exacta es definirà en el projecte executiu. 

 
Secció tipus plantació arbust rams amb arbustives 

 

 

 3.1.1.3.Mesures compensatòries  

 

Recuperar els senders existents, desbrossar i suavitzar irregularitats 

Existeix un sender que permet accedir al Puig de Montilivi i que quedarà afectat per les obres del nou vial 

d’accés al dipòsit. Aquest sender és poc practicable ja que es troba ple de pedres, vegetació i irregularitats. 

Com a mesura compensatòria, es proposa desbrossar-lo, netejar-lo de tota mena de restes com ara 

roques i petits troncs i suavitzar-ne les irregularitats més importants per fer-lo més confortable. 

Idèntiques mesures es proposen per un altre sender que enllaça l’anterior amb una ZV urbanitzada situada 

just al oest del dipòsit. 
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Estat actual del sender d’accés al Puig de Montilivi i que quedarà afectat pel traçat del vial d’accés al Dipòsit.              

 

3. 2 Anàlisis d’alternatives 

Al tractar-se d’un projecte relativament senzill amb únicament dos elements conformadors, el dipòsit i el 

vial d’accés, donat també que la situació i rasant del dipòsit és un requeriment que deriva de les pròpies 

necessitats d’explotació i finalment que la proposta del projecte planteja ja el soterrament de 2/3 parts del 

dipòsit, no són moltes les alternatives realment viables a analitzar. S’han considerat les següents:  

- Respecte a la coberta del dipòsit 

- Cromatisme i materialitat del dipòsit. 

- Respecte a la cobertura vegetal 

- Materialitat i coloració vial 

 

3.2.1 Coberta del dipòsit 

Respecte una coberta plana sense cap tractament específic, de formigó vist, i per tant fortament 

contrastant amb el paisatge de brolla circumdant, s’ha contemplat dues alternatives: 

· Col·locació de grava drenant 

· Tractament de la coberta com una coberta vegetal extensiva 

Com a mesura correctora d’integració paisatgística s’ha optat per la segona opció ja que s’entén que la 

coberta vegetal que s’hi pugui establir a partir de la plantació inicial i les llavors que hi arribin transportades 

pel vent, tant des de punt de vista textural com cromàtic serà més propera al paisatge immediat. 

 

3.2.2 Cromatisme del dipòsit 

Respecte a deixar l’acabat superficial del dipòsit d’obra, com a formigó vist, s’ha valorat una única 

alternativa, la de pintar la façana no enterrada, de color RAL6015, proper al dels matolls de l’entorn, 

aquesta mesura té un sentit especial fins que les plantacions d’apantallament previstes no assoleixin el seu 

port adult i l’apantallament no sigui efectiu. 
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3.2.3 Apantallament vegetal 

A l’hora de definir la cobertura vegetal s’han valorat dues alternatives: 

 

- Alternativa arbòria. L’alternativa de propiciar una cobertura arbòria per atènyer l’apantallament 

frontal del dipòsit, és la mesura que proposa el projecte inicial. Pel que fa al vial d’accés, les plantacions 

són escasses. 

 

- Alternativa ‘brolla amb pins’. S’entén l’alternativa brolla amb pins, la plantació de masses 

d’arbustives autòctones, combinant espècies colonitzadores de creixement ràpid com ara la ginesta 

(Spartium junceum) amb arbusts persistents de creixement més lent però estructura més estable com 

ara el Pistacia lentiscus, Phyllirea angustifolia o Rhamnus alaternus. Puntualment en aquestes masses es 

proposa de plantar arbres en forma de bosquets. 

 

S’opta per la segona opció, ja que des del punt de vista de la integració, aquesta és la composició del 

paisatge circumdant. A raó de l’alçada de la part visible del dipòsit, aproximadament 2.25m sobre 

l’esplanació, l’apantallament s’aconseguirà més efectivament amb arbusts. 

 

3.2.4 Materialitat i coloració vial 

El projecte inicial del dipòsit preveia un vial asfaltat. Com a alternativa es proposa un vial de formigó rentat 

amb una coloració de to terra pròxim al del lloc. 

 

 

3.3. Avaluació de l’impacte paisatgístic 

A continuació es caracteritzen, defineixen i valoren els principals impactes paisatgístics associats a les 

actuacions proposades.  

 

3.3.1 Caracterització i definició dels impactes 

A l’apartat 1.4 s’han identificat els valors paisatgístics de l’àrea així com la Fragilitat i la Capacitat de càrrega 

paisatgística i s’han identificat de manera general els possibles impactes generats per les actuacions 

previstes. A la matriu següent s’avaluen els impactes paisatgístics d’acord amb quatre valors: estètics, 

ecològics, productius i històrics i es relacionen aquest dos aspectes de manera que s’identifiquen clarament 

les relacions d’impacte. Les caselles ombrejades en groc indiquen que existeix una interacció entre les 
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actuacions de la proposta i els valors intrínsecs del paisatge i, per tant, un impacte, sense entrar a valorar si 

aquest és positiu o negatiu. 

 

                           VALORS AFECTATS 

ACTUACIONS 

DE LA PROPOSTA 

Estètics Ecològics Productius Socials Històrics 

Introducció de nous elements en el 

camp visual 
1 2 3 4 5 

Creació de nous elements 

conformadors del paisatge 
1 2 3 4 5 

 

(1) Tant l’eliminació de la coberta vegetal com el buidatge del territori durant les obres i fins a 

l’establiment de la cobertura vegetal proposada produiran un efecte moderat sobre els valors estètics del 

paisatge, en produir una variació brusca dels components del paisatge, ja que es produeix un trencament 

del patró nítid de paisatge de brolla que domina a l’indret. Es tracta d’un impacte temporal relatiu, atesa la 

dimensió acotada de la intervenció que  alterarà el relleu de la zona, la qual serà visible des d’indrets 

allunyats de l’entorn fins a l’establiment de la vegetació proposada. L’existència d’un aflorament interessant 

de roca que en el projecte inicial quedava afectat pel traçat del vial, el que haguera produït un impacte. 

Com a mesura correctora es proposa, precisament la de salvar l’aflorament, de manera que aquest 

impacte desapareix. 

 (2) L’impacte sobre el valor ecològic ve donat per l’eliminació de la vegetació de l’indret. Aquest impacte 

és baix ja que es tracta d’una brolla amb prats secs i pins dispersos. La restauració permetrà refer l’entorn 

amb relativa facilitat. 

 (3) Els valors productius dins el mateix àmbit no es veuran afectats ja que són inexistents.  

(4) L’actuació afecta un sender al Puig de Montilivi Pel que es produeix un efecte negatiu transitori sobre el 

valor social existent a la zona. Alhora les mesures compensatòries permeten de restituir el camí i millorar-

ne el confort així com refer-ne altres dos avui dia pràcticament perduts. 

(5) No hi ha afectacions conegudes sobre patrimoni històric. 
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3.3.2 Valoració dels impactes 

Els impactes esmentats es valoren en funció de la seva afectació sobre el paisatge cop aplicades les 

mesures d’integració esmentades a l’apartat 3.1 

 

Impacte Valoració  Mesures proposades 
Valoració 
amb 
mesures 

1  
Dipòsit sever 

 
· Soterrar 2/3 parts del dipòsit 
· Coberta extensiva 
· Formació de motes plantades per apantallament del 

dipòsit 
· Tanca perimetral del dipòsit 
· Pintar la part visible del dipòsit amb color verd 
 

compatible 

2  
Vial 

moderat 

· Redreçar l’eix del vial d’accés en el tram central per 
salvar afloraments de roca 

· Tractament del ferm del vial  
· Suavitzar els talussos de desmunt del vial  
· Formació xarxa de drenatge, captació pluvials i reg 

passiu de les plantacions 
·  

compatible  

3 
Desforestació 

moderat 

· Plantació de vegetació autòctona, similar a l’actual, 
creant un mosaic de brolla, garriga i forest integrat a 
l’escala i paisatge del lloc. 

· Plantació d’arbres 
· Plantació d’arbustives 
· Plantació d’enfiladisses a la tanca perimetral del 

dipòsit 
· Plantació de plantes crasses a la coberta vegetal 

extensiva 
· Sembra dels talussos i superfície denudades. 

compatible  

 
 

Es tracta, per tant, d’un impacte en general COMPATIBLE en el marc en el que s’emplaça l’activitat i 

sempre segons les característiques constructives, de restauració i de funcionament que consten en el 

present document, incloses les mesures d’integració paisatgística. 

 

Girona, 25 de setembre de 2009     

Martí Franch Batllori 

Arquitecte del paisatge · Enginyer Tècnic Agrícola Col. núm. 2975 
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4 SÍNTESIS  

 
4.1 Paisatge  

L’àmbit comprèn una superfície de 0,295ha de sòl no urbanitzable situada al turó de Montilivi, a l’est del 

sòl urbà de Girona. Els terrenys descrits estan qualificats com a sistema de boscos urbans (Clau C.2) 

 

El Puig de Montilivi té la seva cota més alta a una alçada de 167,9 msnm, mentre que la base del futur 

dipòsit és a una alçada de 163 msnm. Per altra banda, la zona urbanitzada no supera, en general, la cota 

dels 130 msnm. Paisatge sense vegetació arbòria destacable, tractant-se d’una àrea recoberta principalment 

de matollars i prats secs, de poca alçada i, per tant, amb un baix efecte d’apantallament. Habitatges aïllats, 

unifamiliars situats 30 m, sota la rasant del dipòsit.  

 
4.2 Projecte  dipòsit 

El pla té per objecte la implantació d’un dipòsit d’aigua de 3.500 m3 de capacitat i planta circular , diàmetre 

31.5 m i alçada de 4.5 m. Preveu també un vial d’accés de 4m d’amplada i longitud aproximada de 135 m, 

la traça del qual discorre per la carena.  

 

4.3 Criteri d’Integració paisatgística  

Com estratègia d’integració, s’opta per la ‘Mimesi’ procurant una ocultació o apantallament total del volum 

sempre que és possible. Pel que fa al vial d’accés s’intenta la seva ‘harmonització’ amb l’entorn. 

 

4.4 Mesures d’integració 

Mesures preventives   

El present EIIP es centra en les mesures correctores i no s’ha contemplat mesures preventives  

Mesures correctores 

Generals 

· Delimitació de la superfície per a l’execució de l’obra. 

· La separació del sòl forestal i reutilització posterior. 

· Utilització materials desmunt per a la posterior restauració de l’orografia 

· Adequació talussos a l’orografia del lloc, evitant solucions geomètriques. 

Integració Dipòsit 

· Soterrar 2/3 parts del dipòsit 

· Coberta vegetal extensiva 

· Formació de motes plantades per apantallament del dipòsit 

· Pintar la part visible del dipòsit amb color verd 
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Integració Vial 

· Redreçar l’eix del vial d’accés per salvar afloraments de roca 

· Integració cromàtica del ferm del vial  

· Suavitzar els talussos de desmunt del vial i harmonització amb orografia. 

· Formació xarxa de drenatge, captació pluvials i reg passiu de les plantacions 

Plantacions per integració i apantallament 

 

Mesures compensatòries  

Es proposa recuperar el senders afectats per l’obra i refer-los. 

 

4.5 Anàlisis d’alternatives 

S’han considerat les següents, es remarca l’alternativa escollida. 

- Respecte a la coberta del dipòsit. Formigó vist / Grava / Coberta plantada extensiva  

- Cromatisme dipòsit. Formigó vist / Pintat façana vista Verd fosc 

- Respecte a la cobertura vegetal. Continuïtat estrat arbori / Brolla arbrada 

- Materialitat i coloració vial. Asfaltat / Formigó acolorit en massa 

 

4.6 Avaluació del Impacte Paisatgístic 

 (1) Tant l’eliminació de la coberta vegetal com el buidatge del territori durant les obres i fins a 

l’establiment de la cobertura vegetal proposada produiran un efecte moderat sobre el paisatge. La 

intervenció és relativament petita i orogràficament queda ben integrada. Les mesures correctores són 

suficients per reduir l’impacte en un termini curt de temps. 

 (2) L’impacte sobre el valor ecològic ve donat per la tala de la vegetació, aquest impacte és baix ja que es 

tracta d’una superfície petita, i d’una comunitat alterada recentment per un incendi;  brolla amb prats secs i 

pins dispersos. La restauració permetrà refer l’entorn amb relativa facilitat. 

 (3) Els valors productius dins el mateix àmbit no es veuran afectats perquè no existeixen. 

(4) El valor social te una afectació L’actuació afecta un sender al Puig de Montilivi pel que es produeix un 

efecte negatiu transitori sobre el valor social existent a la zona. Alhora les mesures compensatòries 

permeten restituir el camí i millorar-ne el confort així com refer-ne altres dos avui dia pràcticament 

perduts. 

(5) No hi ha afectacions sobre patrimoni històric. 
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Fotomuntatge projecte constructiu. Font Heras Enginyers 

 
Fotomuntatge incorporant mesures de integració paisatgística. Elaboració pròpia 

 

4.5 Valoració 

Les mesures d’integració paisatgístiques que preveu l’Avantprojecte d’Obres per a la ubicació d’un Dipòsit 

regulador a Palau-Montilivi, són positives però insuficients. Els impactes infringits en el territori i el paisatge 

són compatibles i reversibles a curt-mig termini si s’incorporen les propostes de millora recollides en el 

present EIIP que desenvolupen les mesures ja plantejades en l’avantprojecte.  

 

L’EIIP avalua els impactes paisatgístics d’acord amb quatre valors: estètics, ecològics, productius i històrics i 

conclou:  

 

Com un impacte paisatgístic compatible el Projecte ubicació d’un Dipòsit regulador d’aigües potables a Palau-

Montilivi al T. M de Girona (Gironès), en el marc en que s’emplaça l’activitat i sempre i quan s’incorporin les 

mesures preventives, correctores i compensatòries incloses en el present EIIP.  

 

 

Girona, 25 de setembre de 2009     

Martí Franch Batllori 

Arquitecte del paisatge 

Enginyer Tècnic Agrícola Col. núm. 2975 
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Índex PLÀNOLS  

 

I.  EL PAISATGE 

Plànol 0. Anàlisi de la visibilitat exterior (E 1:25.000) 

Plànol 1. Visibilitats de l’àmbit del Pla Especial (E 1:25.000) 

Plànol 2. Visibilitats de l’àmbit del Pla Especial. Detall (E 1:10.000) 

Plànol 3. Anàlisi de la visibilitat amb el desenvolupament del Pla Especial (1:25.000) 

 

II. PROJECTE  

Veure plànols il·lustratius de l’Avantprojecte d’Obres presentat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter  S.A i 

redactat per Heras Enginyers i adjunt al document del Pla Especial 

 

 

III. CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

01 Planta proposta mesures correctores 

02 Secció tipus integració dipòsit 

03 Seccions tipus tractament vial accés 

04 Proposta plantacions 

05 Fotomuntatge 

 

 












