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ESTUDI D´IMPACTE PAISATGÍSTIC D´UNA 
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DE L´AGNETA  

 
1. DADES BÀSIQUES 

 

Estudi d´impacte paisatgístic i integració de quatre pals aeris de formigó a les parcel·les 
de referència cadastral  0024421-00DG01G  d’ emplaçament Ctra. D’  Abrera s/n, i la 
parcel·la de referència cadastral 08112A0-1600208 llindant amb la primera i situada a la 
Finca Obaga de l´Agneta. Manresa.(Bages) 

Situació 

A uns 3 kilòmetres del centre de Manresa i a 1 kilòmetre del Barri dels Comtals. 

Objecte del projecte 

Execució d´una  línia aèria de BT 0.4 kW alimentada des de  CT-N2604, per a nou 
subministrament xarxa de baixa tensió a la zona de l’ Obaga de l’ Agneta. 

Promotor i autor projecte 

Roser Pinyot Coll. Obaga de l´Agneta, SCP 

Base legal 

Articles 19,20,21 i 22 del 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. 

Accés a la parcel.la 

Pel nord, el  desviament  a la C-55  que va la a l´antiga discoteca Kronos o pel sud,  
a través del Barri dels Comtals. 

 

Superfície lineal transformada 

Aproximadament uns 138 m pràcticament en línia recta. Amb un desnivell de 26 metres. 

 



 
 

 

Situació 

 

 

 

 

 
 

       

 

 



 
 

 

 

2. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 

 

Planejament municipal 

El planejament general vigent resta formalitzat pel Text refós del Pla d'ordenació urbanística 
municipal aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Manresa el 21 de setembre de 2017 i del 
qual se'n va donar conformitat per resolució del Director General d'Ordenació d'Urbanisme 
i Territori el 28 de setembre de 2017 i ha estat publicat al DOGC el 26 d'octubre de 
2017. 
 

Classificació 

Sòl no urbanitzable 

 

Qualificació del Sòl 

A la finca Ctra. d`Abrera s/n, la qualificació del sol és 10.1. Zona de protecció de 
corredors ecològics.  

Condicions d´ús: Agrícola, Ramader, forestal. Usos vinculats als catàlegs de construccions 
de sòl no urbanitzable: Habitatge familiar, artístic i artesanal, turisme rural, restauració, 
educació en el lleure, equipaments, serveis comunitaris.  

A la finca Obaga de l´Agneta (Pol 16 Parc 208), qualificació del sòl és 10. Zona de 
reserva ecològica i protecció forestal. 

Condicions d´us: Ecològic,  paisatgístic, agrícola, forestal, lleure. 

 
3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

 

Descripció  

El municipi de Manresa forma part de l´àmbit pla de Bages, que té una extensió de 

985 km2 i compren la major part de la comarca ubicada al bell mig de la depressió 
Central Catalana, format per una gran conca d´erosió. 

L´àmbit d´actuació se situa al sud del terme municipal de Manresa, a la riba dreta de la 
riera de Rajadell. 

https://www.manresa.cat/web/article/3685-poum
https://www.manresa.cat/web/article/3685-poum


 
 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL LLOC I PROJECTE 
 
4.1 DESCRIPCIÓ DE L’ EMPLAÇAMENT I VISIBILITAT 

Estructura del lloc 

Els pals aeris, s´emplacen a les parcel·les  següents:  Ctra. d´Abrera s/n, 
Polígon 16 parcel.la , amb Ref. Cadastral 0024421-00DG01G i Rústica Polígon 
16 parcel.la 208 amb  Ref. cadastral 08112AO-1600208. 

La primera parcel.la és on s´ubica l´antiga discoteca Kronos. A  una part 
important  de la parcel.la no hi ha  vegetació, ja que  està pavimentada.L’altre 
part de parcel.la té un  desnivell que puja uns 26 metres, on hi ha bàsicament 
matollar al centre envoltat de bosc pi blanc.  

La segona parcel.la és a continuació,  Tampoc hi ha arbres en el traçat 
únicament presencia de matoll. 

Alternatives a la ubicació 

No es proposen alternatives d´ubicació ja que: 

Paisatgísticament, els suports queden dins un corredor net envoltat de bosc de pi.  
Anys enrere es va fer aquest corredor per passar la canalització d´aigua del 
dipòsit que abasteix a la zona industrial dels Comtals.  

No s´ha de tallar vegetació per posar els pals. Només desbrossar la coberta 
herbàcia existent. 

En aquest  cas coincideix el criteri paisatgístic amb el criteri tècnic.  

Tècnicament, segons el projecte d´ ENDESA, és l´opció més bona per ser la 
més curta, de millor viabilitat econòmica i la que assegura l’absència de caigudes 
de tensió. 

Qualsevol altre traçat, és amb diferència,  molt més llarg i  travessant el bosc, 
per tant en  una actuació d´aquest tipus  seria necessària una tala important 
d´arbres, incrementaria el cost econòmic i visualment hi hauria un nombre més 
gran de pals. 

L’ objectiu és la màxima preservació dels  espais i valors rellevants del territori. 

El traçat proposat, d´aproximadament 138 metres, és pràcticament en línia recta 
aprofitant el passadís, que es va fer quan es va soterrar l´aigua que proveeix el 
dipòsit d´Aigües de Manresa, per la zona industrial  propera. Per tant la 
vegetació tret d´una coberta herbàcia, és inexistent. 

La visibilitat, s´ha determinat directament a partir de l´anàlisi sobre el terreny. 



 
 

 

No hi ha camins propers des d´on es puguin veure els suports, el lloc queda, 
degut a la topografia del terreny, força inaccessible i a la vegada amagat entre 
el bosc de pins  que hi ha a banda i banda de passadís. 

El corredor és  un “cul de sac”, on hi ha un desnivell  de 26 metres. 

No hi ha cap mena d´element patrimonial com poden ser murs de pedra seca. 

En el mapa on hi ha el traçat de la línia, apareix un camí, perquè es va fer 
agafant plànols antics.  Al POUM vigent ja no apareix el camí, ja que fa molts 
anys que va desaparèixer i  ha quedat engolit pel bosc.    

Per tant, la presència dels quatre suports, no alterarà en cap cas la visió general 
del paisatge.    

                                                 

4.2 PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE 

 

Finalitat i justificació del projecte 

 

La proposta consisteix en una instal·lació de quatre pals aeris de formigó. 

La finalitat es portar llum a la construcció auxiliar d´ús agrícola,  associat a 
pràctiques agrícoles, d’oleoturisme i agrobotiga, situat a la finca Obaga de 
l´Agneta. 

L´objectiu final és afavorir i facilitar les tasques de gestió forestal, agrícola i 
paisatgística als propietaris de les parcel·les de l´àmbit seguint criteris sostenibles 
de l´ús  i aprofitament del sòl. 

 
 

Components del projecte 

 

D´acord amb el programa es proposa una instal·lació de 4 pals de formigó de 11 
metres de llarg, amb una alçada final de 9 metres.  

En el  plànol adjunt hi ha la descripció dels pals i la seva ubicació. 

 



 
 

 

Aquesta és la proposta del plànol  en planta.  

 

Plànol  Perfil: 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

4.2 VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE 
 

Encaix del projecte i visió global de l´ordenació 

L´espai on ha de fer-se l´actuació no canviarà. No hi haurà moviments                              
de terra i la vegetació restarà igual. Al llarg del traçat on es preveu                               
l’ actuació no entren en conflicte en cap cas amb el paisatge de bosc                               
proper. 

 

Alternatives d´ordenació 

No ha estat possible estudiar alternatives d´ordenació consistents en soterrar la línia. 
Hi ha una inviabilitat de fer una portada de serveis de forma soterrada per les 
condicions del terreny. 

ENDESA, no fa línies soterrades per dins el bosc, com és el cas, degut a les 
averies que això pot suposar. 

Tenint present l´important desnivell entre la plataforma on s´ubiquen els dos    
primers suports i la plataforma on s´ubica el tercer suport    és més senzill fer una 
línia aèria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.FOTOMUNTATGE PALS FORMIGÓ 

 
La línia té el traçat des del pal d´entroncament que està al costat de l´antiga discoteca 
Kronos, fins a dalt a la finca de l´Obaga de l´Agneta. 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Zona nord de la finca de l’Obaga de l’Agneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vista des de dalt a la Finca de l´Obaga de l´Agneta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.CONCLUSIONS 

 

De l´anàlisi del impacte paisatgístic relacionat amb la instal·lació dels quatre suports, podem 
concloure diversos aspectes: 

L´actuació no suposa  cap canvi en la morfologia original, ni entra en conflicte amb cap 
patró agrícola.     

No altera la biodiversitat, la connectivitat ecològica ni el patrimoni natural ni arquitectònic. 

El lloc on s´ubiquen els suports, degut a una anterior actuació per soterrar la canalització 
d´aigua, ja està lliure de vegetació. Fins i tot, pot actuar com a tallafoc en cas d´incendi. 

A nivell de visibilitat és el millor lloc per està lluny de camins, a un lloc inaccessible i tapat 
pel bosc pels dos cantons. 

És també la millor opció tècnica i la de millor viabilitat econòmica.  

Per tant, entenem que és el traçat que menys impacte paisatgístic té per posar els suports 
per la xarxa aèria de baixa tensió. 


