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1.1. Antecedents 

Santa Pau és un municipi de  la comarca de  la Garrotxa, amb una superfície  total de 48,8 km2  i una població 
d'uns 1.573 habitants.  

A causa de la creixent incidència de les noves tecnologies en el dia a dia de la nostra societat i de la necessitat 
de connectivitat que se’n desprèn, al municipi de Santa Pau s’han trobat amb la necessitat de subministrar de 
cobertura efectiva els veïnats de Can Blanc, Can Xel i La Cot 

Atès aquesta problemàtica, es planteja  la  instal∙lació d’una nova antena de telefonia que se situaria a  la zona 
del veïnat de La Cot on s’asseguraria l’abastiment de cobertura i es minimitzaria l’impacte en l’entorn, element 
de cabdal importància, ja que ens trobem dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Aquesta actuació assegurarà que la població de Santa Pau i tots els visitants del municipi que el visitin puguin 
gaudir  de  cobertura  en  una  zona  de  les més  densament  poblades  del municipi  que  actualment  en  pateix 
l’absència o deficiència, alhora que també donarà  i/o millorarà  la cobertura a àrees d’alteres municipis veïns 
com Olot. 

1.2. Objecte de la documentació tècnica  

L'objecte d'aquesta documentació  tècnica és  justificar, definir  i valorar aproximadament  la  instal∙lació d’una 
antena  de  telefonia  al municipi  de  Santa  Pau  acció  prioritària  d’inversió  que  comportarà  un  valor  afegit 
important a la zona del municipi beneficiada i que n’afavorirà la dinamització i la igualtat d’oportunitats amb la 
resta del territori del municipi que pot gaudir, ja fa temps, de connectivitat. 

Una de les zones beneficiades serà la que ocupa la Cooperativa de La Fageda que realitza una important funció 
social al propi municipi de Santa Pau i als dels voltants, 

Aquesta  actuació  també  s’emmarca  dins  el  pla  estratègic  territorial  de  la  Garrotxa  per  tal  de  dotar  de 
connectivitat tota la comarca i d’aquesta manera afavorir‐ne el desenvolupament territorial. 

Aquest objectiu es pretén aconseguir dins el Pla Catalunya Connecta, que ha assessorat en  l’emplaçament de 
l’antena, i que vol fer de Catalunya un país cohesionat, avançat i competitiu, per afavorir que els ciutadans, les 
empreses i les administracions estiguin connectats al món i puguin millorar, respectivament, la seva qualitat de 
vida, la seva competitivitat i la seva eficiència. 

1.3. Ordre de redacció de la documentació tècnica 

L'Ajuntament de Santa Pau ha encarregat als tècnics sota signants  la redacció de  la documentació tècnica del 
projecte d’instal∙lació d’una antena de telefonia al municipi de Santa Pau. 

1.4. Dades del promotor 

PROMOTOR 

Nom fiscal:  AJUNTAMENT DE SANTA PAU 

CIF  P1719600G 

Adreça fiscal:  Carrer major, 23 ‐ 17811 SANTA PAU, Girona 

Telèfon:  972680002 
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1.5. Dades del tècnic projectista 

TÈCNICS PROJECTISTES 

Nom  Joan Plana i Turró 

Titulació 
Enginyer Industrial , col∙legiat núm. 11.496 

del Col∙legi d’Enginyers industrials de Catalunya 

Despatx professional  PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP 

Adreça  Av. Bisaroques, 21 ‐ 17800, OLOT, Girona 

Telèfon  972 26 05 48 

Correu electrònic  info@planahurtos.com 

1.6. Resum d’estudis Tècnics precedents, que serveixen de base per 
a la redacció de la present memòria 

Per a la redacció d’aquesta Memòria s’han tingut en compte els següents estudis: 

 POUM de Santa Pau 

 Topogràfic de la Zona 

 Pla especial del PNZVG 

1.7. Classificació i qualificació del sòl 

La classificació i qualificació del sòl on s’instal∙larà l’antena és de sòl rústic forestal 

1.8. Població i necessitats 

La  població  beneficiària  de  l'obra  seran  tots  els  habitants  del municipi  de  Santa  Pau  en  general  i  els  seus 
visitants. Especialment els de la zona que es dotarà de connectivitat, els veïnats de Can Blanc, Can Xel i La Cot i 
la zona d’Olot limítrofes amb el municipi de Santa Pau. 

1.9. Normativa urbanística aplicable 

Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) de Santa Pau en sòl rústic i zona forestal 

Pla Especial de la Zona Volcànica de La Garrotxa 

1.10. Justificació de la solució proposada 

L’antena objecte del present Projecte  s’instal∙larà al municipi de Santa Pau al veïnat de  La Cot en una  zona 
recomanada pel Pla Catalunya Connecta d’acord amb  la Direcció del Parc Natural de  la Zona Volcànica de La 
Garrotxa.  S’ha  escollit  aquest  emplaçament  perquè  és  l’única  zona  des  d’on  l’antena  pot  proporcionar  la 
cobertura necessària a  l’àrea del municipi desatesa  i alhora  compleix amb  la normativa del Pla especial del 
PNZVG.  
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1.11. Descripció de les obres projectades 

Per tal d’instal∙lar l’antena de telefonia es preveuen els següents treballs: 

 Neteja i adequació de la zona

 Moviment de terres

 Fonamentació

 Realització de solera de formigó

 Instal∙lació de l’antena per trams

 Instal∙lació elèctrica

 Tanca perimetral

1.12. Programa d'obra. Terminis d'execució 

Es proposa com a termini d'execució per a la totalitat de les obres, el de 3 (tres) mesos a partir de l'aixecament 
de l'Acta de Replanteig. 

1.13. Resum de pressupostos 

1.13.1 Pressupost d'Execució Material 

El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de: 

39.000,00 euros 

Trenta‐nou mil euros 

1.13.2 Pressupost d'Execució amb I.V.A. (21%) inclòs  

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de: 

47.190 euros 
Quaranta‐set mil cent noranta euros 
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2. ANNEX I: CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
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2.1. Característiques generals 

Obra:  Projecte d’instal∙lació d’una antena de telefonia a Santa Pau 

Municipi:  Santa Pau 

Comarca:  La Garrotxa 

Tipus d’obra:  Obra d’instal∙lació d’una antena 

Obres definides:   Neteja i adequació de la zona

Moviment de terres

 Fonamentació

 Realització de solera de formigó

 Instal∙lació de l’antena per trams

 Instal∙lació elèctrica

 Tanca perimetral

 Obres accessòries

Pressupost d’Execució Material:  39.000 euros 

Pressupost d’Execució per Contracta:  47.190 euros 

Termini d’Execució:  3 mesos 
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3. ANNEX II: PLÀNOLS 
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4. ANNEX III: REPORTATGE FOTOGRÀFIC: VISUALS



 

V1: Visual de l’antena desde la vall de La Cot a l’alçada de sota l’església de St. Miquel La Cot 

 

 

 

V2: Visual de l’antena desde pocs metres més amunt l’església de St. Miquel La Cot 



 

V3: Visual de l’antena desde La Fageda d’en Jordà a tocar la Cooperativa La Fageda i el Mas Prat de la Plaça 
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5. ANNEX IV: ESTUDI D’IMPACTE PAISSATGÍSTIC



Plana Hurtós enginyers 

5.1 ANTECEDENTS 

Es redacta l’estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) d’acord amb allò que disposa l’article 50 del Decret 
64/2014 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística. 

D’acord  amb  els  criteris  del Departament de Territori  i Sostenibilitat,  l’objecte  d’aquest  estudi  d’impacte  i 
integració  paisatgística,  és  considerar  les  conseqüències  sobre el paisatge de  l’actuació proposada  i definir 
els criteris adoptats per a la seva  integració paisatgística. 

5.2 DESCRIPCIÓ DEL PAISSATGE PREVI 

5.2.1 Descripció del paisatge previ 

La finca on es vol  instal∙lar  l’antena de telefonia mòbil al barri de  la Cot de Santa Pau està situada al final de 
carretera que va de Can Xel fins a Can Noïc passant per l’església de Sant Miquel Sacot. La finca que ha adquirit 
l’Ajuntament de Santa Pau, per tal de realitzar aquesta actuació d’interès públic general, formava part de Bach 
de Vall i estava identificada al cadastre com a agrària amb referència 17196A017000120000OG. 

La  finca  forma part del  sòl  rústic  (agrari)  i es  troba dins  l’àmbit del Parc Natural de  la Zona Volcànica de  la 
Garrotxa.   

  

 

Figura  1:  Situació  de  la  finca  en  la 
cartografia  cadastral  i  de 
l’emplaçament  de  l’antena  en  el 
terreny  que  ha  d’adquirir 
l’ajuntament de Santa Pau. 

 

Els altres límits de la parcel∙la són igualment en sòl rústic. 

L’emplaçament queda topogràficament elevat en relació a Sacot just per sobre la finca de Cal Noïc L’accés es fa 
per un camí asfaltat amb pendent que surt de l’església de Sant Miquel Sacot i que salva la diferència de cota 
entre la carretera i la zona de l’emplaçament que és d’uns 37 metres. 
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Figura 2:  Situació de  l’antena  segons 
cartografia de l’ICGC 

 

El  camí  d’accés  està  pavimentat  amb  asfalt  fins  un  tros  abans  de  la  zona  de  l’emplaçament  que  no  està 
pavimentada. Hi ha una zona amb herba i sorra situada al peu d’un tal∙lus rocós just a l’encreuament de camins 
posterior a Cal Noïc  i sota  la finca de Ca  l’Agustí. Al voltant d’aquesta zona hi ha vegetació autòctona diversa 
amb predomini de roure (Quercus) i alguna alzina (Quercus ilex) 
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Figura  3:  Vista  aèria  de 
l’emplaçament de l’antena   

 

 

5.2.2 Factors de visibilitat 

Es consideren els factors de visibilitat des dels punts d’observació i els recorreguts visuals. 

Per  la ubicació on es vol emplaçar  l’antena, que queda elevada uns 37 metres per  sobre  la  cota del pla de 
l’església de Sacot seguint el camí que condueix al castell de Colltort,  l’orografia  i  la vegetació existent fa que 
els punts d’observació i les visuals de l’antena siguin limitades i concretes. 

L’antena  de  telecomunicacions  d’uns  25m  d‘alçada  i  2,00x2,00m  de  base  serà  només  visible  des  distància 
considerable des dels costats est i oest. En ambdós casos la visió és parcial. Transitant pel camí que va des de 
Sant Miquel La Cot al Castell l’antena serà visible des de l’alçada de can Batlle i Cal Noïc direcció sud i des de Ca 
l’Agustí en direcció Nord. 
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Visuals des dels habitatges més propers 

5.2.3 Components i valors del paisatge 

L’emplaçament  escollit  s’ubica  al  cor del Parc Natural de  la  Zona Volcànica de  la Garrotxa. A  la  falda de  la 
serralada del Castell de Colltort al final de la vall de Sacot. 

Al sud trobem la finca de Cal Bach de Vall, que limita amb la zona boscosa del PNZVG que puja fins al cim de la 
serralada del Castell de Colltort. La vegetació d’aquesta zona es tracta principalment d’alzinars i rouredes amb 
alguns faigs i altres espècies caducifòlies. Al nord hi ha la finca de cal Noïc i Can Batlle envoltades de prats de 
pastura  i bosc de petites dimensions principalment amb alzines  i roures. A  l’oest  limita amb  la zona boscosa 
que baixa fins a la Fageda d’en Jordà i a l’est amb el volcà el Torrent  

5.3 PROPOSTA 

La proposta preveu situar l’antena en un punt per limitar‐ne al màxim les visuals principalment des de l’església 
de La Cot i els habitatges més propers situats al sud i nord. 

També es preveu intervenir en l’antena. Es vol actuar a nivell cromàtic i buscar la integració paisatgística del cos 
del conjunt pintant‐lo del color RAL 8022 

Així doncs s’ha actuat des de dues besants: 

‐ Situant l’antena en un punt adequat, dins la zona de cobertura, per limitar‐ne les visuals el màxim possible  

‐ Pintant l’antena de telecomunicacions del color RAL 8022 per millorar‐ne la integració paisatgística 

 

 

Can Noïc 

           Ca l’Agustí 
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5.3.1 Descripció de la proposta 

5.3.1.1 L’antena en l’entorn 

Trobar aquesta proposta d’ubicació no ha estat fàcil ja que s’ha hagut de tenir diversos factors en consideració. 
L’emplaçament havia de ser en un punt on  la normativa del Parc Natural ho permetés,  i que a més permetés 
limitar‐ne al màxim les visuals assegurant donar cobertura a tota la zona on en mancava. Malauradament des 
d’algun dels habitatges més propers i passant pel camí que va des de Sant Miquel al Castell de Colltort la visual 
no s’ha pogut limitar tant com seria desitjable. 

Figura  4:  Vista  de  
l’emplaçament des de  
l’encreuament de  
camins  al  nord  de  la 
casa de ca L’Agustí  

A nord  i  sud de  la ubicació escollida per a  l’antena hi ha habitatges veïns. Per  tal de  reduir  l’impacte visual 
d’aquesta en relació a la finques veïnes es preveu plantar alguns roures (Quercus Robur). Aquests arbres no es 
plantaran de forma alineada sinó que formaran una línia irregular. 

L’antena es pintarà de color marró fosc (RAL 8022) per tal d’afavorir la seva integració en l’entorn i minimitzar‐
ne el seu impacte visual. 

5.3.1.2 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. 

D’acord amb l’apartat 5.3.1 de descripció de la proposta, on es descriuen les intervencions previstes, l’apartat 
5.2.2 de factors de visibilitat on es descriu l’abast de la conca visual de la finca i l’apartat 5.2.3 de components i 
valors del paisatge, on es descriu la vegetació i entorn de l’emplaçament proposat, es considera que la fragilitat 
del paisatge en relació a l’actuació és baixa. 
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5.4 CRITERIS D’INTEGRACIÓ  

5.4.1 Criteris i mesures d’integració 

Pel que fa a la integració de l’actuació, s’opta per una actuació que minimitzi l’impacte visual de l’antena. Això 
s’aconsegueix principalment amb la ubicació escollida, amb el tractament cromàtic del conjunt. 

5.4.2 Impacte paisatgístic 

L’actuació prevista millora les condicions d’integració de l’antena en el seu entorn. Les mesures que es prenen 
redueixen l’impacte paisatgístic en la mesura possible. 

La intervenció proposada causa un impacte compatible amb la zona i fa viable la seva realització. 

 

Impacte  Valoració  Mesures proposades  Valoració amb 
mesures 

I. Ubicació en  l’entorn  baix  ‐ minimitzar les visuals  Compatible 

II. Intervenció a l’antena  baix  ‐  pintat  de  l’estructura  i  elements  de 
l’antena amb el RAL 8022 

Compatible 

5.5 SÍNTESI 

5.5.1 Paisatge 

L’àmbit comprèn una zona adquirida per l’Ajuntament de sòl rústic situada al terme municipal de Santa Pau al 
veïnat de Sacot, dins  l’àmbit del Parc Natural de  la Zona Volcànica de  la Garrotxa. Es tracta d’un sòl que està 
envoltat per zones boscoses a sud, est i oest, i prats a Nord al besant nord de la serralada del castell de Colltort 
per sobre  l’emplaçament de  l’Església de Sant Miquel Sacot a  l’encreuament de camins que trobem entre  les 
finques de ca l’Agustí i Cal Noïc. 

5.5.2 Proposta 

Aquesta proposta té per objectiu dotar de cobertura de telecomunicacions a tota la zona del Municipi de Santa 
Pau que queda compresa entre la fageda d’en Jordà i el Volcà de Santa Margarida 

5.5.3 Criteri d’integració paisatgística 

Com a estratègia d’integració s’opta per la minimització de l’impacte visual de l’antena a instal∙lar 

5.5.4 Mesures d’integració 

Mesures preventives 

Pel  tipus  d’actuació,  el  present  EIIP  es  centre  en  les  mesures  correctores  i  no  es  contemplen  mesures 
preventives. 

Mesures correctores 

Emplaçament antena 

‐ Ubicació de l’antena per limitar‐me les visuals i minimitzar l’impacte paisatgístic 

‐ plantació d’arbrat al límit sud 

Antena 

Es pintarà l’antena de color marró fosc, RAL 8022  

5.5.5 Valoració 

Aquest EIIP ha valorat  la  incidència paisatgística que  tindrà  la  instal∙lació de  l’antena en  l’entorn natural que 
l’envolta i en les finques adjacents habitades per veïns. 
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L’actuació té un context d’escassa fragilitat paisatgística ja que ocupa un àmbit reduït. 

Des  dels  valors  i  criteris  d’integració  i  des  dels  punts  de  vista  de  factors  de  visibilitat,  l’impacte  visual  de 
l’actuació serà moderat 

 

En  conclusió  l’adequació  intervé  adequadament  sobre  el  paisatge  existent  ja  que  es  planteja  des  de  la 
integració cromàtica i paisatgística d’integració amb el medi. 
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6. ANNEX VI: CONCLUSIÓ
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Amb tot l’exposat es consideren definides d'una forma general les principals característiques i actuacions per a 
les quals es realitza aquest projecte. Es dona per finalitzat aquest projecte, amb el compromís dels sotasignants 
d'adoptar les condicions i mesures que l'autoritat municipal i els organismes facultatius corresponents puguin 
imposar, en benefici de la seguretat i l'interès públic. 

Així mateix, amb  la signatura de  la present Documentació tècnica el Promotor declara que ha  llegit  i entès el 
sol∙licitat i que totes les dades que hi figuren són certes. 

 

Santa Pau, maig de 2019 

 

 

 

 

 EL PROMOTOR 

 
Ajuntament de Santa Pau 

 

 ELS FACULTATIUS 

 

Joan Plana i Turró 

Col. Núm. 11.496 

 

Jordi Hurtós i Rovira 

Col. Núm. 12.186 

 

 

 

 DESPATX PROFESSIONAL 
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