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A. DENOMINACIÓ CONCRETA DE L’ACCIÓ  

>> PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I DINAMITZACIÓ DE LES 

ACTUACIONS A L’ENTORN DE L’EMBASSAMENT: PLA D’USOS I GESTIÓ DE 

L’AIGUA, DE PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS I 

ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESPECIAL, PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL DE 

L’EMBASSAMENT DE SANT ANTONI I EL SEU ENTORN 

B. JUSTIFICACIÓ O MOTIVACIÓ DE L’ACCIÓ  

La motivació per desenvolupar aquesta acció és la de fomentar el desenvolupament i la 

dinamització socioeconòmica del territori del Pallars Jussà mitjançant un dels seus 
majors potencials, l’embassament de Sant Antoni i el seu entorn immediat.  

En els últims anys, tot i les dificultats econòmiques del moment, algunes empreses han 
mostrat el seu interès en implantar-se al territori per oferir serveis vinculats a l’esport, el 

lleure o la natura al voltant de l’embassament. Aquestes empreses però, es troben 
actualment amb certes dificultats per la manca d’un document actualitzat a les noves 
normes i plans territorials, i que defineixi el marc futur d’ús i gestió de l’embassament i el 

seu entorn, amb la ordenació de les presents i futures activitats i la programació de les 
actuacions en els propers anys.  

D’aquesta manera, les administracions podran disposar d’un document que sigui 
plataforma de consens entre tots els agents públics i privats que han de participar en la 

dinamització del territori, marqui les línies generals del futur de l’embassament com a 
principal pol atractor de la comarca, i alhora faciliti i agilitzi la tramitació de llicències tant 
per a les actuacions públiques com sobretot per als agents privats que volen 

desenvolupar una activitat econòmica al territori.  

L’àmbit de l’actuació abasta cinc municipis: La Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de 
Pallars, Talarn i Isona Conca Dellà. Es tracta per tant d’una acció plurimunicipal que es 
dirigirà des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, ja que tindrà una repercussió sobre 

tota la  comarcal en la qualitat i diversificació de l’oferta turística, de lleure i esportiva, en 
la revalorització del patrimoni natural i cultural de la comarca i sobretot en la creació de 
noves activitats i llocs de treball que han de ser un nou motor econòmic per al 

desenvolupament de la comarca. 
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C. OBJECTIU GENERAL  

La principal finalitat del treball és disposar d’un document d’estudi i diagnosi actual del 

desenvolupament de les activitats i serveis al voltant de l’embassament i la repercussió 
que això ha tingut envers la comarca del Pallars Jussà, i alhora disposar d’un document 
de planificació (estratègica, d’actuacions, i de normativa de procediment) que 

estimuli i faciliti la implantació de nous agents econòmics i socials vinculats als valors i 
potencials de l’embassament de Sant Antoni i el seu entorn. 

Els treballs a realitzar tindran un nivell d’aproximació a les futures actuacions per dotar el 
territori de millors condicions en infraestructures, usos i activitats, amb el que es definiran 

les pautes generals en les intervencions al voltant de l’embassament i amb major 
concreció en els àmbits d’implantació de nous serveis, activitats i equipaments. 

En aquests àmbits es treballarà amb propostes de major detall que permetin definir les 
línies bàsiques de la futura actuació, per tal que el document sigui una eina eficient i 

efectiva com a base que empari i agilitzi les tramitacions de llicències que 
s’escaiguin en el futur, i al mateix temps, una eina de promoció i difusió i estímul per a 
la implicació tant d’agents públics com privats que han de ser els dinamitzadors 

del territori. 

És també objecte d’aquests treballs, l’establiment de les línies per a una gestió global i 
conjunta del territori, on hi puguin participar tots els agents implicats tant públics com 
privats, posant èmfasi en el valor dels seus recursos naturals, així com l’estímul 

d’accions coordinades per a la protecció i millora dels valors ambientals, convertint en 
valors d’oportunitat els potencials naturals, culturals, patrimonials i lúdic-esportius de les 
làmines d’aigua i el seu entorn immediat 

 

D. OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Per tal d’assolir l’objecte del document es proposa incloure diversos apartats amb els 

quals es volen assolir els objectius específics que es presenten a continuació: 

 

>> ESTUDI I DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL, identificar i diagnosticar quina és 
la situació actual, qui són els agents que intervenen actualment en el territori i quins 
agents potencials poden garantir el futur desenvolupament social i econòmic del territori  

Continguts: 

o Treball de camp  

o Reunions i sessions de treball amb totes les administracions implicades 

o Reunions i sessions explicatives i de treball amb els agents privats 
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o Document de síntesi i diagnosi  

 

Objectius: 

 Identificar quines són les necessitats, mancances i oportunitats actuals 

 Identificar quins són els agents públics i privats que intervenen o poden intervenir en el 
territori 

 Engegar i planificar els mecanismes de participació que hauran d’acompanyar el 
procés de redacció dels documents 

 

>> PLA D’USOS I GESTIÓ DE L’AIGUA I EL SEU ENTORN, implementar la gestió 

conjunta del territori, establint les línies generals i les estratègies per a una gestió 
patrimonial eficaç del territori, que reguli i planifiqui les activitats a l’aigua i la implantació 
d’activitats en l’entorn immediat. 

Continguts: 

o Seminaris de treball implicant a tots els agents del territori (en continuïtat amb la fase 
d’estudi i diagnosi) 

o Definició dels usos preferents, admesos, temporals i/o prohibits per a cada àmbit 

o Determinació dels condicionants per a cada ús 

o Regulació de les activitats en la làmina d’aigua 

o Definició dels acords i protocols de col·laboració i gestió de programes entre els agents 
implicats 

o Presentació de referents d’altres experiències similars 

 

Objectius: 

 Establir les estratègies de gestió i finançament de les actuacions previstes en els 
propers quatre anys 

 Implicar a tots els agents públics i privats, mitjançant la col·laboració en seminaris i 
jornades de treball amb la finalitat de poder constituir un organigrama participatiu i de 
gestió conjunta i global: 

ÒRGAN GESTOR: implicació de les administracions públiques 

COMITÈ ASSESSOR: representació de les organitzacions professionals i institucions a 
l’ús científic del territori: museus comarcals, explotacions agràries, etc. 

COMISSIÓ CONSULTIVA: representació de les organitzacions professionals dels 
sectors econòmics i socials interessats 

 Col·laboració i gestió supramunicipal programada 

 Cohesió social i factibilitat econòmica 
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 Presentació i aprenentatge d’altres experiències similars:  

Presentació de referents internacionals: 

Exemples: Grand Parc Miribel Jonage a Lyon, Parque del Agua (meandro de Ranillas) 
de Saragossa, Point Fraser Foreshore a Perth (Australia),... 

 

 

>> PLA DE PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS, previsió 
a 4 anys de les accions prioritàries a dur a terme, concreció de les actuacions principals 

amb la incorporació dels criteris de qualitat i integració paisatgística que s’establiran de 
manera general per a tot l’àmbit i en particular per a cada actuació. 

Implicació dels agents públics i privats que tinguin acció sobre el territori per tal de 
projectar i desenvolupar les possibles àrees de serveis de nova creació, en coordinació 

amb els futurs promotors i usuaris del territori. 

Continguts: 

o Agenda i programa d’actuacions per als propers 4 anys 

o Descripció dels possibles programes per al finançament de projectes 

o Directrius generals d’ordenació i implantació de les activitats i serveis 

o Directrius generals d’arquitectura del paisatge per garantir la qualitat de les futures 
intervencions i la qualitat del paisatge de l’embassament 

 

Objectius: 

 Incorporació de les demandes públiques i propostes particulars 

 Disposar d’un document que pot servir per, difondre i comunicar les possibilitats del 
futur de la comarca i motivar als possibles agents econòmics i socials 

 Revisió dels projectes executats i pendents d’execució, previstos en l’Agenda del Pla 
Director del Parc Territorial Collegats><Terradets. Actualització de l’agenda 

 Previsió de la temporalitat i la possibilitat de finançament de les actuacions 

 Disposar d’un document – guia que determini les directrius generals en l’ordenació i la 
implantació de les futures activitats i serveis 

 Concreció de determinats àmbits a nivell d’avantprojecte, amb la coordinació de les 
administracions públiques, els promotors de l’activitat i els usuaris. Aquestes han de 
ser les accions ‘clau’ i la motivació i reclam per a les futures intervencions, dins la 
marca ‘PARC TERRITORIAL COLLEGATS ><TERRADETS’. 

 

 

>> ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESPECIAL PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 

DE L’EMBASSAMENT DE SANT ANTONI I EL SEU ENTORN: actualització del 
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document de l’any 2003, que ha estat el marc normatiu per a les implantacions 
d’activitats a l’entorn de l’embassament i que ha quedat desfasat en alguns aspectes 

degut al nou marc econòmic i social, a l’entrada en vigor  del Pla Territorial Parcial de l’Alt 
Pirineu i Aran i que caldrà coordinar amb el planejament municipal de La Pobla de Segur, 
Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Talarn i Isona Conca Dellà. 

Continguts: 

o Marc normatiu 

o Criteris generals d’intervenció i integració paisatgística  

o Definició de les xarxes bàsiques d’infraestructures i serveis 

o Definició dels àmbits de serveis de nova creació per a la implantació de nous serveis, 
activitats i equipaments 

o Estudi d’impacte i integració paisatgística 

o Informe de sostenibilitat ambiental 

 

Objectius: 

 Promoció i difusió = estímul per implicar nous agents socials i econòmics 

 Actualització i refós del marc normatiu actual 

 Disposar d’un document que estarà adaptat a la nova Llei de simplificació, d’agilitat i 
reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica (actualment en 
tràmit reglamentari) 

 Incorporació de l’informe de sostenibilitat Ambiental i l’estudi d’impacte paisatgístic, 
cosa que garantirà la qualitat en les intervencions i permetrà la tramitació directa de les 
futures llicències d’implantació de serveis i activitats 

 Establir les directrius generals d’actuació i criteris d’intervenció paisatgística, per a la 
futura implantació d’activitats i serveis, per tal de preservar els valors ambientals i 
paisatgístics del territori i fer-ne reclam i bandera de la comarca.  

 Disposar de la informació i previsió de les xarxes de serveis, infraestructures, accessos 
a l’aigua, etc. com a criteri general a seguir per a les futures actuacions 

E. METODOLOGIA  

Es proposa la elaboració d’un únic document que incorpori tots els apartats que s’han 
exposat anteriorment per assolir la totalitat dels objectius proposats. 

Tot el treball es realitzarà amb la necessària coordinació del Consell Comarcal del 

Pallars Jussà i la participació dels ajuntaments de La Pobla de Segur, Conca de Dalt, 
Salàs de Pallars, Talarn i Isona Conca Dellà.  
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El treball es realitzarà a l’estudi de la societat JORNET-LLOP-PASTOR SLP amb la 
participació i coordinació dels membres habituals de la societat i dels seus col·laboradors 

habituals. Durant tot el procés per a la elaboració dels treballs, es concertaran les 
reunions necessàries amb la coordinació i participació del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 

Els treballs s’estructuraran en una primera fase d’estudi i diagnosi, en la que es 

realitzarà el treball de camp i estudis necessaris així com es concertaran les reunions de 
treball necessàries amb els agents implicats. 

Durant aquesta fase s’acordarà amb les administracions un programa i calendari per a 
les sessions de difusió i participació, identificant els agents que seran convidats a 

participar-hi, tant públics com privats, així com s’establiran sessions de comunicació 
obertes als ciutadans. 

Al final d’aquesta fase es recolliran les sol·licituds, demandes, opinions etc..., dels 
diferents agents, s’avaluaran i es tindran en compte per a la incorporació d’aquestes als 

treballs a realitzar, elaborant el document Pla del desenvolupament local i 
dinamització de les actuacions a l’entorn de l’embassament de Sant Antoni (Pallars 
Jussà). 

Després dels treballs d’estudi i diagnòstic, s’elaborarà i es presentarà a les 
administracions, el document de Criteris i objectius de l’actualització del Pla 
especial per a la dinamització territorial de l’embassament de Sant Antoni i el seu 
entorn que serà la base un cop consensuat per a la elaboració del document Inicial, el 

qual s’exposarà públicament i se’n recolliran les opinions, observacions i al·legacions que 
se’n derivin. Un cop analitzades i incorporats els ajustos pertinents, es presentarà el 
document provisional que un cop aprovat per les administracions, s’enviarà a la Comissió 

territorial de Lleida per a que en doni l’aprovació definitiva. 

F. FASES D’EXECUCIÓ I CALENDARI  

FASES D’EXECUCIÓ 

El treball es realitzarà en diverses fases, segons els processos legals establerts per a la 

planificació del territori, i la voluntat de ser un document altament participatiu, 
corresponents als documents que es redactaran: 

1. DOCUMENT D’ANÀLISI I DIAGNOSI  

2. PLA D’USOS I GESTIÓ DE L’AIGUA I EL SEU ENTORN  

3. PLA DE PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS  

4. ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESPECIAL PER A LA DINAMITZACIÓ 
TERRITORIAL DE L’EMBASSAMENT DE SANT ANTONI I EL SEU ENTORN 

 Document per a l’aprovació Inicial. 
 Informe d’al·legacions i document per a l’aprovació Provisional. 

 Document Definitiu 
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5. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA  

6. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  

Tots els documents tindran el grau de definició suficient que estableix la legislació vigent, 
per presentar-los a les administracions públiques competents i procedir a la seva 

aprovació. 

 

CALENDARI 

El termini que s’estableix per a la elaboració dels documents d’anàlisi i diagnosi i la 
presentació dels Criteris i Objectius, és de 3 mesos, a comptar des de la signatura de 
contracte i disponibilitat de la documentació de base requerida. 

El termini per al lliurament dels documents per a l’aprovació inicial és de dos mesos més. 

Aquests terminis s’ajustaran en el temps segons l’evolució del procés i els calendaris de 

participació. Així com s’acordaran els terminis per a l’aprovació provisional i definitiva del 
document, en funció de les al·legacions i informes preceptius a l’aprovació inicial. 

G. RESULTATS ESPERATS  

El resultat esperat és la dinamització social i econòmica de la comarca, sota l’empara de 
la marca creada per al Parc Territorial Collegats><Terradets, amb la futura instal·lació de 
nous serveis i activitats vinculats al lleure, l’oci, l’esport i el gaudi del territori de 

l’embassament de Sant Antoni i dels seus valors naturals. 

Amb la posta en marxa de les noves activitats i el desenvolupament local que això 
suposarà, es pretén la creació de nous llocs de treballs vinculats a les activitats, serveis i 
gestió en l’àmbit de l’embassament i el seu entorn, així com afavorir la fixació de la 

població millorant l’oferta tant laboral com de serveis destinats a la gent de la comarca en 
primera instància, però també com a incentiu i atractor de nous usuaris del territori. 

La participació dels agents privats en el procés d’elaboració del document, ha de motivar 
i incentivar l’arribada de noves activitats, i generar un possible nou motor econòmic que 

treballi conjuntament i en coordinació amb l’administració pública. 

La marca Parc Territorial Collegats><Terradets, de la que l’embassament de Sant Antoni 
i el seu entorn immediat en són protagonistes, ha de suposar un dels principals atractius 
turístics de la comarca. 

La gestió global, coordinada i participativa de les accions i actuacions futures a 

desenvolupar, ha de permetre establir sinèrgies entre les diverses ofertes patrimonials 
del territori i els ens que la gestionen.  

La creació d’una plataforma on hi participin les diverses entitats encarregades de la 
protecció dels valors naturals i la explotació dels recursos del territori, ha de garantir 
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l’equilibri en la preservació en els recursos i facilitar la gestió i coordinació entre les 
entitats gestores. En aquest sentit es considera clau la coordinació municipal i des del 

Consell Comarcal juntament amb entitats com FECSA, la Confederación Hidrogràfica del 
Ebro o l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

H. INDICADORS D’AVALUACIÓ DE L’ACCIÓ  

 Nombre d’administracions implicades directa o indirectament 

 Nombre d’empreses que s’han implicat en primera instància 

 Nombre d’empreses que han mostrat interès durant els procés de realització dels 
treballs 

 Nombre d’emprenedors que participen en aquestes accions 

 Nombre de persones, entintats o associacions que han aportat informació, 
observacions o demandes  en les diverses fases de redacció dels documents 

 Nombre de persones implicades i/o interessades que han assistit a les sessions 

participatives 

 Acords establerts amb els diferents agents encarregats de l’explotació dels recursos 
del territori (Fecsa, Endesa, Renfe, associacions agroforestals, associacions 
turístiques, etc...) 

 Dossier de presentació de les accions que s’han dut a terme 

 Dossier de presentació de les actuacions futures programades 

 Idiomes als què es tradueix el dossier com a incentiu per atreure nous operadors 

 Butlletins de difusió i divulgació del projecte 

 Informació, imatge i difusió de continguts en la web del Consell Comarcal del Pallars 

Jussà 

 Nombre de portals web on s’ha vinculat la marca Collegats><Terrades i Sant Antoni  

 Nivells de coneixement de la ciutadania de la marca ‘Parc Territorial 
Collegats><Terradets’ i en particular de la oferta al voltant de l’embassament de Sant 
Antoni 

 Nombre de llicències d’activitats sol·licitades un cop aprovat el projecte 

 Augment en el nombre de llicències d’activitats concedides transcorregut un temps de 

l’aprovació del projecte 

 Reducció del terminis de tramitació en les llicències d’activitats 
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 Nous serveis implantats dins el territori Collegats><Terradets, vinculats a la marca del 
Parc territorial i en particular al voltant de l’embassament 

 Nombre d’activitats i operadors turístics vinculats a làmina d’aigua i el seu entorn 

 Nombre d’accions promocionals i/o fires a les què es participa. 

 Nombre de visitants a la comarca 

 Contingut del informe final de valoració i de propostes de futur. 

 

I. PRESSUPOST DESGLOSSAT  

Els honoraris i terminis proposats es calculen fins a la fase del document inicial. Les 
fases posteriors fins a l’aprovació definitiva del document, es calcularan en funció de 

l’abast de les al·legacions presentades i si s’escau o no l’elaboració del Text refós.  

Els honoraris estimats per a la elaboració dels treballs són els que es desglossen a 
continuació: 

 

DOCUMENT D’ANÀLISI I DIAGNOSI 10.000 € 
PLA D’USOS I GESTIÓ DE L’AIGUA I EL SEU ENTORN 12.000 € 
PLA DE PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS 6.300 € 
_______________________________________________________________________
____ 
ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESPECIAL PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL  
DE L’EMBASSAMENT DE SANT ANTONI I EL SEU ENTORN 10.000 € 
_______________________________________________________________________
____ 
 
ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 5.000 € 
_______________________________________________________________________
____ 
 
INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 10.000 € 
_______________________________________________________________________
____ 

 

La totalitat dels honoraris és de 53.300 € euros IVA exclòs 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.  

ABSTRACT DEL ‘PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE 
SANT ANTONI I EL SEU ENTORN’  

Ap. definitivament i publicat l’abril de 2004  

 



   

ÍNDEX GENERAL DEL DOCUMENT 

 
1. MEMÒRIA 
1. Introducció 
2. Anàlisi i diagnosi de l'estat actual del pantà i el seu entorn 
3. Directrius i propostes d’ordenació. Criteris de gestió del pantà i el seu entorn 
Annexes 

ANNEX 1. Document d’”Orientacions per la valorització del Pantà de Sant Antoni com 
a node territorial de caràcter plurimunicipal”. Presentat en data 2 de Juliol de 1996 al 
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ANTECEDENTS I OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL (2004) 

 
Necessitats: 
 
El Pla Especial neix de la necessitat, tal i com s’apuntava en les directrius del Pla 
Comarcal de Muntanya del Pallars Jussà, de preveure i coordinar el desenvolupament 
turístic de l’embassament i el seu entorn, preparant la infraestructura necessària per tal 
de potenciar els esports nàutics (vela, rem, piragüisme..) juntament amb les instal·lacions 
d’acollida i estada. 
 
Historial: 
 
1991. El Consell Comarcal del Pallars Jussà, encarrega la redacció del Pla Especial 

1996. Es redacta el document ‘Orientacions per la valorització de l’embassament de Sant 

Antoni com a node de caràcter plurimunicipal’ 

1997. Es presenta el document de Criteris i Objectius i alternatives de planejament del 

Pla Especial 

2003. S’aprova provisionalment el Pla Especial 

2004. S’aprova definitivament i es publica als diaris oficials. A partir d’aquest moment és 

preceptiu les determinacions contingudes en el Pla Especial de l’embassament de Sant 

Antoni i el seu entorn. 

 

Objectius del Pla: 
 
 Consolidació de les ofertes. L’embassament artificial ha evolucionat de l’aprofitament 

hidroelèctric als recursos turístics. 

 Gestió i protecció ambiental. La transformació del paisatge originari 

 Cohesió territorial. Les infraestructures i equipaments comuns d’ordre territorial 

 Desenvolupament dels atractius municipals en l’àmbit de l’embassament. Coordinació 
de les compatibilitats i especificitats d’usos. Gestió integral dels recursos patrimonials. 

 Llista d’iniciatives, usos, activitats com a base del debat plurimunicipal.  

 

La prioritat del document és mantenir l’estabilitat dels sistemes naturals tot preservant-ne 
la diversitat biològica, potenciant el patrimoni cultural i paisatgístic del lloc i alhora, oferir 
noves oportunitats per al lleure, l’esport i les activitats de caràcter turístic en general. 





   

DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DEL PLA 
 
Directrius generals per a tot l’àmbit del pla: 
 
 Protecció de la qualitat de les aigües 

 Restauració de la vegetació natural i ampliació de les àrees forestals 

 Protecció i potenciació de la fauna 

 Disminució de l’impacte ambiental de les infraestructures 

  

Directrius específiques per sectors: 
(Es limiten les activitats i usos en funció de cada sector i la seva fragilitat) 
 
 Sector limno-forestal prop de la presa 

 Sector de la part baixa dels barrancs i oscil·lació de la làmina d’aigua 

 Sector agrícola-forestal 

 Sector de la làmina d’aigua del mig de l’embassament 

 Sector de la cua de l’embassament 

 

DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ DELS USOS DEL SÒL 
 

Es regularan els usos i activitats permesos en cada àrea en funció de les característiques 
mediambientals i urbanístiques. 

 Zona de serveis de nova creació 

Es defineixen unes àrees per a la implantació de nous serveis i activitats, tenint en 
compte la seva localització topogràfica, l’interès paisatgístic, naturalístici/o històric del 
lloc, el caràcter de pas o de centralitat, etc... 

 Xarxa viària 

Es defineix la xarxa d’accessibilitat (rodada i de vianants) vinculada a les àrees de nova 
activitat i que han d’estructurar el territori. 

 

DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ DELS USOS DEL SÒL 
 

 Elements patrimonials dins l’àmbit: 

Presa i el seu entorn 
Puig de l’Anell 
Museu dels Raiers 
Ermita dels Socors 
Pont de Palillos i el seu entorn 

 

S’apunta la conveniència de integrar totes les iniciatives en un programa conjunt o 
projecte global per tal de dur a terme una activació patrimonial efectiva que fomenti la 
reactivació econòmica, social i cultural. 

 

 

 



   

DIRECTRIUS DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 

 
 Formació d’un Òrgan Gestor per a l’ordenació de l’embassament i el seu entorn 

Llistat de funcions i competències de l’Òrgan Gestor, participat per totes les 
administracions públiques. 

Òrgan Gestor = Administracions públiques 

Comitè Assessor = representació de les organitzacions professionals agràries, museus 
comarcals, altres institucions i organismes vinculats a l’explotació, ús i/o estudi científic 
del territori. 

Comissió Consultiva = representació de les organitzacions professionals o els sectors 
econòmics i socials interessats en la gestió i/o desenvolupament dels diferents sectors 
de l’àmbit del Pla. 

 

El Pla Especial determinava que es procuraria constituir l’òrgan gestor en el període 
màxim de dos anys a comptar des de l’aprovació definitiva del document, i que en el seu 
defecte i durant el període de constitució, serien els Ajuntaments qui assumirien 
provisionalment aquestes funcions. 

 

 Pla de Gestió i Marc econòmic-financer per al desenvolupament del Pla. 

L’Òrgan Gestor aprovarà un Pla de Gestió que establirà per a un període específic les 
determinacions següents: 

- Programa de protecció i utilització de recursos 

- Programa d’ús públic 

- Programa de recerca 

- Programa d’administració i manteniment 

Sota cadascun d’aquests apartats, caldrà definir totes les accions i actuacions a realitzar, 
programar-les i quantificar-les.  

L’Òrgan Gestor, constituirà un equip de gestió encarregat de l’administració i 
manteniment i execució de les determinacions preses per l’Òrgan Gestor, així com el 
control de l’execució del Pla de Gestió.  

 

 Programes de desenvolupament i gestió referits a tot l’àmbit de l’entorn de 
l’embassament 

Projectes i programes que es consideren prioritaris per al bon desenvolupament del Pla: 

- Projecte de restauració ecològica i paisatgística de la cua de l’embassament, de 
la part baixa dels barrancs i de la zona d’oscil·lació de la làmina d’aigua 

- Projecte d’educació ambiental 

- Adequació d’itineraris d’interès natural i paisatgístic 

- Projecte de senyalització global 

- Projecte de circumval·lació de l’embassament 

- Projecte d’ordenació de les activitats de lleure col·lectiu i regulació de 
l’aprofitament esportiu de la làmina d’aigua 
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ABSTRACT DEL PLA DIRECTOR DEL PARC TERRITORIAL 

COLLEGATS><TERRADETS 
 

El Pla director desenvolupa l’estratègia plantejada d’ordenar i gestionar l’oferta de la 
comarca basada en els seus recursos identitaris i singulars en relació a altres territoris de 
Catalunya: la geologia i paleontologia, el patrimoni cultural i etnogràfic, el valor del 

paisatge de l’aigua, i del paisatge prepirenenc  com a porta dels territoris pirinencs. 

El Parc Territorial Collegats-Terradets constitueix una estructura de gestió patrimonial 
del territori per a l'enfortiment del desenvolupament local dels municipis, que actuarà en 
complementarietat i sinèrgies amb els altres components de la xarxa d'àmbits 

patrimonials del territori Pallarès, i específicament del Jussà: 

L’objecte del document és la redacció del programa per al parc territorial de l’eix fluvial 
Noguera Pallaresa, territori Collegats-Terradets i la presentació ordenada de les 
propostes a desenvolupar per al desplegament d’acció territorial i desenvolupament local 

d’aquest territori de la comarca del Pallars Jussà, a la vegada que crear la marca  
Collegats-Terradets, que identifiqui i posi en alça els valors d’aquest territori comprès 
entre els congostos de Collegats i Terradets, prenent l’eix fluvial del riu com espai central 

del territori comarcal. 

El patrimoni natural, històric i cultural d’aquest territori, els serveis socio-econòmics i els 
assistencials a les persones de la comarca son els recursos bàsics endògens per crear a 
l’entorn d’aquest eix un programa marc d’acció i d’abast ampli que contempla tota la 

comarca. L’articulació d’un programa específic al voltant d’aquest eix-territori, que té dos 
àmbits d’alta significació patrimonial: l’embassament de Sant Antoni i l’embassament de 
Terradets, i un dels trams fluvials més rics de la Noguera Pallaresa, ha de suposar la 

concreció de serveis al turisme interior del país i d’arreu que atrets per aquests recursos 
vulgui gaudir d’un coneixement més ampli de tots els indrets, i serveis de la comarca.  

En aquest sentit, la constitució del Parc territorial en l’eix fluvial és una proposta 
estratègica de posta en valor, d’organització de la informació dels recursos i serveis, de 

coordinació d’iniciatives de projecte i inversió econòmica públiques, i de foment de 
l’activitat i inversió privada, que s’han de desplegar en el node central d’aquest territori 
comarcal, per tal d’incentivar i produir efectes estesos sobre tota la comarca. Un referent 
territorial per impulsar un node de serveis lúdico-turístics, socio-culturals i 
econòmics i de serveis, incentivador i difusor dels altres recursos de la comarca. 





   

CONTINGUTS DEL PLA DIRECTOR DEL PARC TERRITORIAL 

COLLEGATS><TERRADETS 
 

DIRECTRIUS I PROPOSTES D’ORDENACIÓ  

 
 Ordenació i zonificació del Parc 

 Directrius d’ordenació ambiental 

 Directrius d’ordenació dels usos del sòl 

 Directrius d’ordenació i regulació de les activitats en la làmina d’aigua 

 Directrius d’ordenació i regulació de les activitats fisicoesportives en el medi natural 

 

DIRECTRIUS DE GESTIÓ DEL PARC TERRITORIAL  

 
 Directrius de gestió i desenvolupament 

 Pla de regulació de les activitats en la làmina d’aigua 

 Protocols per al desenvolupament del Pla 

 Programes per al finançament de projectes 

 

CATÀLEG D’ACTUACIONS 

 
 Actuacions mediambientals 

 Accessos a la làmina d’aigua 

 Espais de serveis i lleure 

 Punts de d’informació i difusió 

 Elements 

 Xarxes de camins i vies verdes 

 Protocols i acords 

 Criteris generals d’intervenció en el Parc 





PLA DIRECTOR DEL PARC TERRITORIAL COLLEGATS-TERRADETS 
5. Catàleg d’actuacions 

 66 

Xarxes de camins i vies verdes: 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3.  

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Aprovació definitiva juliol 2006 









 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4.  

REFERENTS

EMBASSAMENTS DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

 

 



Parc Territori d’Aigües del riu Segre, en els municipis d’Oliana i Peramola 
 
LOCALITZACIÓ 
Alt Urgell. Catalunya 
 
SUPERFÍCIE EMBASSADA 
75Ha 
 
ANY PROJECTE 
2010 
 
PROMOTOR 
Departament d’Aqrquitectura i Paisatge / Ajuntament d’Oliana / 
Ajuntament de Peramola 
(en col·laboració amb la Confederación Hidrogràfica del Ebro) 
 
EQUIP REDACTOR DEL PLA DIRECTOR 
Jornet Llop Pastor arquitectes 
Col·laborador: Manel Colomina, enginyer agrícola (estudi vegetal) 
 
PROGRAMA 
Registre d’informacions 

Directrius generals d’ordenació 
Directrius d’arquitectura del paisatge 
 

 
El Parc Territori d’Aigües desenvolupa l’estratègia plantejada d’ordenar i gestionar l’oferta de la comarca basada en els seus recursos identitaris i singulars en relació a altres territoris de 
Catalunya: la geologia i paleontologia, el patrimoni cultural i etnogràfic, el valor del paisatge de l’aigua, i del paisatge prepirenenc  com a porta dels territoris pirinencs. 
L’objectiu principal és formalitzar la làmina estable i el seu entorn com àrea referencial en el territori on es situa, mantenir l’estabilitat dels sistemes naturals preservant la seva diversitat 
biològica, preservar i potenciar el patrimoni cultural i paisatgístic d’aquest territori, i el seu entorn i oferir noves oportunitats per a l’oci, l’esport i les activitats de caràcter turístic. 
El document s’estructura en tres blocs: Registre d’informacions, Directrius generals d’ordenació i Directrius d’arquitectura del paisatge . 
 
Registre d’informacions, presenta bàsicament un Atlas d’informació i diagnosi del territori pel qual transcorre el riu Segre i l’entorn immediat sobre el qual s’actua. Les diferents lectures 
d’aquest territori i els valors i capacitats que ens ofereix, seran la base de referència de les propostes d’intervenció i ordenació.  
 
Directrius generals d’ordenació, mostren una lectura territorial en clau de proposta: el Parc Territori d'Aigües del riu Segre, així com l’ordenació més detallada del Parc en els municipis 
d'Oliana i Peramola, ajustant, precisant i donant forma a les propostes presentades a nivell d’’avantprojecte per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l’any 2005.  
 
Directrius d’arquitectura del paisatge, planteja i proposa les directrius projectuals de determinats àmbits d’intervenció que requereixen de major concreció i detall.  
Primerament s’exposen els criteris generals d’intervenció en el paisatge i possibles tècniques d’actuació per tal de construir un nou paisatge d’aigües de manera ‘naturalitzada’. En aquest 
mateix apartat, es presenta a manera de catàleg, les estratègies vegetals, una eina bàsica per a la configuració d’aquest nou paisatge, així com el catàleg de paviments i elements 
d’urbanització. 
Es presenten, a nivell d’avantprojecte, alguns àmbits concrets del Parc com: la mota de defensa, canal auxiliar d’aigües altes i escola de pesca, les vies verdes de l’aigua i els aiguamolls, i la 
zona de serveis, pista de piragüisme i àrea de bany.  
 

El parc territori d’aigües, un territori actiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directrius generals d’ordenació 
La naturalització del paisatge / Bioenginyeria / Estratègies vegetals / Catàleg de paviments i elements d’urbanització 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Directrius d’arquitectura del paisatge 
 
 
 
 

 
Imatge general de la proposta d’ordenació. Vista de sud a nord amb l’horta d’Oliana i la mota de defensa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mota de defensa de l’Horta d’Oliana   /   Una topografia accessible Tolla i escola de pesca   /  Un nou meandre al riu 
Canal auxiliar d’aigües altes   /  La devesa, un bosc inundable 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vies verdes de l’aigua   /   Via verda de vora el llac, Via verda del riu, Via verda dels aiguamolls  Aiguamolls   /  Recorregut per a la observació de fauna aquàtica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea de serveis i activitats   /   Un camí històric de l’Horta. Un edifici integrat a la mota  Àrea de bany i jocs a l’aigua   /  Una làmina d’aigua neta, un element estructurant 
Canal de piragüisme   /   Una entrada d’aigua, un element distribuïdor  
 
 
 



Pla director del Parc Territorial Collegats><Terradets 
 
LOCALITZACIÓ 
Pallars Jussà. Catalunya 
 
EXTENSIÓ 
30 Km 
 
ANY 
2004 
 
PROMOTOR 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 
GESTIÓ 
Consorci Parc Territorial Collegats><Terradets 
 
EQUIP REDACTOR DEL PLA DIRECTOR 
Jornet Llop Pastor arquitectes. Alnus estudis ambientals, Carles Porta 
disseny gràfic, Adrià Goula fotògraf 
 
PROGRAMA 
Tutela i gestió dels valors naturals i ambientals 
Tutela i gestió dels valors culturals 
Creació d’espais d’activitat lúdico-recreativa i esportiva 

 
El Pla director desenvolupa l’estratègia plantejada d’ordenar i gestionar l’oferta de la comarca basada en els seus recursos identitaris i singulars en relació a altres territoris de 
Catalunya: la geologia i paleontologia, el patrimoni cultural i etnogràfic, el valor del paisatge de l’aigua, i del paisatge prepirenenc  com a porta dels territoris pirinencs. 
 
El Parc Territorial Collegats-Terradets constitueix una estructura de gestió patrimonial del territori per a l'enfortiment del desenvolupament local dels municipis, que actuarà en 
complementarietat i sinèrgies amb els altres components de la xarxa d'àmbits patrimonials del territori Pallarès, i específicament del Jussà: 
 
Així mateix, el Parc Territorial Collegats-Terradets establirà regularment els protocols de col·laboració i gestió de programes amb les institucions públiques i privades que desenvolupen 
accions de foment i/o prestació de serveis en el territori, entre les quals cal citar específicament: Fundació Territori i Paisatge, Fundació Castells de Catalunya, Fundació Natura-
Conservació del Patrimoni Natural, FECSA-ENDESA, Consorci Urbanístic La Pobla-RENFE, Ara Lleida, Turisme de Lleida, Turisme de Catalunya, Federacions Esportives Catalanes; 
Agència Catalana de l'Aigua, Confederación Hidrogràfica del Ebro, Ministerio de Fomento, Ministerio del Medio Ambiente; en el ben entès de considerar els diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida, municipis de la comarca, i la pròpia institució comarcal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directrius i propostes d’ordenació 

Ordenació i zonificació del Parc 

El projecte del Parc territorial preveu com objectius generals: l’Ordenació, Tutela i gestió dels valors naturals i ambientals; l’Ordenació, Tutela i gestió dels valors culturals; i l’Ordenació 
d’Àmbits, Àrees i Espais d’activitats lúdico-recreatives. 

L’ordenació del territori del Parc s’organitza en base a Àmbits, Espais, Elements i Sistemes,  caracteritzats per la forma diferenciada d’ús: de protecció, de gaudi mediambiental, de 
gaudi lúdic-recreatiu, el lleure i l’esplai, i cultural a partir d’activitats de turisme rural, activitats formatives i científiques, d’esports fisicoesportius en el medi natural, d’esbarjo a les vores 
o en la làmina d’aigua. 

Aquesta zonificació no és normativa des del punt de vista urbanístic, doncs seran els documents preceptius de planejament urbanístic els que ho desenvoluparan. Tanmateix respon a 
la voluntat d’establir una coherència entre les potencialitats del destí del sòl, la cura dels seus valors i l’ús compatible que s’hi pot realitzar. És obvi que en successives aproximacions al 
territori objecte de treball, es produiran els ajustos convenients fins arribar a determinar per la via jurídico-administrativa pertinent les vinculacions normatives que s’hagin d’aplicar. 
L’ordenació, tanmateix estableix la distribució espacial dels usos predominant a que es proposa destinar el territori del parc, la conservació i protecció dels recursos naturals, ambientals 
i paisatgístics més notables, l’ubicació de les distintes actuacions que desenvolupen els objectius i estratègies del pla director. 
El pla ordena, a més,  els sistemes d’accessibilitat vehicular i per a vianants estructuradors de l’accés als diversos àmbits i espais, i a la làmina d’aigua, amb particular atenció als 
recorreguts de les xarxa de vies verdes. 

El pla director determina també el sistema d’equipaments i serveis (públics i privats, existents i de nova creació) per la gestió funcional de l’ús social del Parc: informació, visita, 
organització d’activitats programades o de lliure iniciativa, l’estada, l’allotjament, la disposició de serveis complementaris, l’activitat formativa i científica, els esports i l’esbarjo dins d’una 
programació segura i monitoritzada en els àmbits que així es determina. 



Projecte de paisatge de l’àmbit dels penya-segats de Montjuïc 
LOCALITZACIÓ 
Barcelona. Catalunya 
 
EXTENSIÓ 
33,2Ha 
 
ANY PROJECTE 
2010 
 
PROMOTOR 
Ajuntament de Barcelona. Àrea de Medi Ambient 
 
GESTIÓ 
Consorci Parc Territorial Collegats><Terradets 
 
EQUIP REDACTOR 
Jornet Llop Pastor arquitectes 
 
PROGRAMA 
Documents d’anàlisi i diagnosi 
Proposta de qualificació urbanística (Reserva de Natura) 
Projecte de paisatge  

 
El projecte de paisatge per als penya-segats marins  de Montjuïc, determina les línies d’actuació per tal de protegir i augmentar si cap, els valors d’aquest espai natural immers en la 
metròpoli urbana, i al mateix temps sigui un eina de suport per a la creació de la figura de protecció més adequada en el marc d’àmbit més general del futur document de modificació de 
planejament de la muntanya de Montjuïc. 

Les accions i programes de desenvolupament que es proposen, es determinen en base a les visions, interpretacions analítiques i representacions que es presenten en aquest mateix 
document, elaborats des de diverses disciplines implicades en el reconeixement i gestió urbanística, ambiental i patrimonial del territori objecte d’estudi.  Aquest document, pretén ser 
una eina de treball clara i eficient per a la creació de mecanismes de protecció, documentació i interpretació dels penya-segats de Montjuïc, integrant les diferents accions 
ambientals i paisatgístiques sota un mateix marc de treball, una eina que no és una proposta tancada sinó l’inici d’un procés evolutiu. 

El document s’estructura en dos grans blocs: el primer d’ells inclou els documents d’anàlisi i diagnosi, i pretén ser un recull d’informacions de la morfogènesi, la història i els 
esdeveniments, l’urbanisme, etc. que d’alguna manera han deixat petjada sobre aquest àmbit natural i per tant ens han d’ajudar a comprendre i interpretar els valors dels penya-segats. 
Així mateix, aquest bloc inclou les diferents visions, lectures i interpretacions que són la síntesi d’aquests valors, on s’inclou els treballs realitzats per equips professionals 
especialistes en d’altres disciplines. En el segon bloc es presenten els documents de proposta, incloent les bases per a una futura qualificació urbanística i el propi projecte de 
paisatge per a la protecció i interpretació dels penya-segats. Els temes claus a resoldre en la proposta són: la protecció en primer terme, l’accessibilitat i mobilitat, l’àrea 
d’interpretació necessària per a la comprensió del lloc, el futur paisatge dels penya-segats i la seva percepció, i la definició de les bases del programa pedagògic i d’actuacions que 
s’haurà d’anar complementant en el futur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parco Agricolo Sud Milano 
 
 

 
 
 
 
 
 
LOCALIZTACIÓ 
Milà, Itàlia 
 
SUPERFÍCIE 
47000 ha 
 
ANY 
1990 
 
PROMOTOR 
Província di Milà 
Regió Lombardia 
 
PROGRAMA  
Connexió de les àrees  externes amb els sistemes verds urbans 
Tutela del equilibri ecològic del àrea metropolitana 
Conservació, qualificació i  millora de les activitats agro-silvícoles-culturals 
Realització espais culturals i de lleure per als ciutadans 

 
 
El Parco Agricolo Sud Milano té una superfície de 47.000 ha i ocupa un terç del territori de la Província de Milà. El territori del parc pertany a 61 Municipis, els habitants del quals 
superen els 3.000.000: això significa que 3 milions de persones pertanyen (sovint inconscientment) a la mateixa comunitat, unida per la història i per una precisa vocació, la de zona 
agrícola extraordinàriament productiva i de pulmó verd, vocació útil i necessària a la plana lombarda i a la mateixa ciutat de Milà.  
 
Aquesta vocació té una historia molt antiga: des de la Edat Mitjana, en aquest territori l’home va començar a treballar per a modificar i tornar fecunds llocs que la naturalesa havia ja fet 
bells però poc apte per viure. Un treball lent i pacient ha construït al llarg del segles un paisatge únic al món, amb xarxes de canals d’aigua alternant-se a la disposició regular dels 
camps. Es tracta d’un patrimoni natural amb rius, canals, fonts, fet de petits elements que es troben per tot el territori del Parc, alguns del quals formen part de la Xarxa Natura 2000. I a 
més hi ha les masies i les abadies, sentinelles de la plana que expliquen el extraordinari desenvolupament econòmic d’aquesta àrea agrícola, perquè testimonien la presència de 
l’home, que amb tenacitat i constància ha treballat per a regular i modelar el curs de les aigües, per a l’agricultura, el comerç i el tràfic. 
Avui dia, qui viu i gestiona el Parc ha de tutelar aquesta riquesa, aquest conjunt potser únic al món, responent també a la demanda d’espais lliures i de lleure: una tasca difícil però 
possible, perquè el Parco Agricolo Sud Milano ja existeix, i a més es troba dins de l’àrea més desenvolupada del país: de fet abans de donar-li un valor més,  cal conèixer-lo. Cal que ho 
coneguin els que ho viuen. 
 
Dins del parc, els usos agrícoles es barregen amb el territori urbanitzat, formant una trama única, com si fos la pell d’un lleopard. L’àrea del parc és, de fet, una de les zones agrícoles 
més intensives del territori italià, i el valor més important del Parc es troba a la seva rica tradició agrícola. 
 

 
 
El parc es constitueix, doncs,  també per protegir i millorar les activitats agrícoles. S’identifiquen 4 zones protegides, zones amb diferents característiques de paisatge, activitats, 
presència de l’home, de fauna i flora selvàtiques, que necessiten ser gestionades amb diferents criteris. 
1. Territoris agrícoles del cinturó metropolità i verds del cinturó urbà. Es tracta de les àrees més properes a la ciutat, on és necessari evitar l’alteració i la fragmentació de les parcel·les 
rústiques. 
2. Reserves naturals. Es tracta de les zones de Fontanile Nuovo, Sorgenti della Muzzetta, Bosco di Cusago, Oasi di Lacchiarella: les zones més prestigioses del parc. 
3. Zones de tutela i millora paisatgística. Són les zones on l’agricultura assumeix el paper més important per al paisatge: es protegeixen les activitats tradicionals però alhora es 
proposen subzones amb destinació a parcs, amb fruïció cultural i esportiva. 
4. Àrees de pedreres i àrees amb risc arqueològic. Es tracta d’àrees especifiques, protegides per el Pla Comarcal de les Pedreres i per la llei de protecció arqueològica. 
 
Dins d’algunes d’aquestes zones es proposen activitats de agroturisme biològic, amb l’oferta d’espais per a trobar tranquil·litat i una nova (i a la vegada antiga) relació amb el verd i la 
naturalesa, lluny del turisme estandarditzat i comercial, amb un contacte directe amb el camp. Ecoturisme significa tornar a trobar l’hospitalitat dels pagesos, que viuen a les cascine, i 
que encara poden proporcionar menjar sa, també perquè dins del parc es proposa l’anomenada zootècnia biològica, on la criança dels animals representa l’anell que tanca el cicle de 
producció típic de l’agricultura tradicional,  es garanteix el respecte a la dignitat del animal. 
El turisme rural es capaç de fer possible el desenvolupament de diferents activitats de lleure: educació ambiental per a les escoles, turisme esportiu, turisme enogastronòmic, fins i tot 
un diferent turisme històric i cultural, buscant un patrimoni arquitectònic molt poc conegut però amb un enorme valor. 
 
 
 
 
 



Grand Parc Miribel Jonage. Lyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LOCALITZACIÓ 
Lyon, FRANÇA 
 
SUPERFÍCIE 
2.200 ha 
 
ANY 
1988 
 
PROMOTOR 
Symalim, Syndicat Mixte pour l’ménagement et la Gestion du Grand Parc Miribel Jonage, 
reunieix 16 col.lectius locals. 
 
GESTIÓ 
Symalim 
 
AUTOR DEL PROJECTE 
SYMALIM, SEGAPAL, FÉDÉNATUR 
 
PROGRAMA 
posta en valor global i integral de "lloc  
Revalorització del pulmó verd de l'aglomeració lyonnaise 
Espais de lleure, culturals i esportius

 
 
Origen: formació d'un conjunt d'illes entre els canals de Miribel (1850) i de Jonage (1890, construït per alimentar l'industria hidroelèctrica de Cusset) 
 
Superfície total: 2200 Ha. 
Superfície equipaments: 750 Ha. 
Superfície làmina d'aigua: 300 Ha. 
Superfície terrenys naturals: 1150 Ha. 
 
 
Problemàtica prèvia: 
 
- degradació de la qualitat de les aigües 
- destrucció dels sistemes naturals 
- necessitats d'embassament d'aigua 
- degradació del paisatge per pràctiques d'ús incontrolades 
 
 
Objectius d'intervenció: 
 
- definició d'un node d'equipament territorial supramunicipal 
- revalorització del pulmó verd de l'aglomeració lyonnaise 
- potenciació de les activitats a l'aire lliure 
- revalorització de l'excepcionalitat del paisatge del "lloc" 
- posta en valor global i integral de "lloc" 
 
 
Programa de l'ordenació 
- manteniment de la qualitat de l'aigua tant per la diversitat biològica com per el consum d'aigua potable de la conurbació de Lió 
- concertació en la forma de gestió dels recursos hidràulics 
- l'aigua com a "fil conductor" de l'ordenació: estructura del paisatge del "lloc", imatge de marca, activitats de lleure i de dimensió pedagògica 
- parcs ecològics i llocs de descoberta ambiental, espais d'interès faunístic, florístic, etc 
- oferta diversificada d'equipaments: espais totalment lliures, parc d'equipaments, parc ecològic, ordenació dels canals com itineraris de passeig, escoles de natura, etc 
- requalificació dels equipaments i instal.lacions existents, millora de la senyalització, millora de les connexions (senders, pistes de bicicletes), tractament de les platges de 
banyistes i de pescadors 
- Centre esportiu (Planète Tonique) (15 has.) activitats: catamaran, vela, canoa-kayak, tir amb arc, curs, equitació, tenis, descoberta de la natura, badminton, petanca, boleivol, 
basquet, rocòdrom, bicicletes de muntanya, ciclisme. El centre disposa d'un carnet de multiactivitats pels seus usuaris (3000 abonats a la Planète Tonique). 
Modalitats d'ús: lliure, seguint cursos, o estades  
Modalitats d'abonament o tarifa: tarifa corrent, abonament anual, abonament temporal; tarifes reduïdes per estudiants, escolars, joves (menys de 22 anys), clubs, empreses i 
associacions. 

 
 



Parque del Agua de Zaragoza. Meandre de Ranillas 
 
LOCALITZACIÓ 
Meandre de Ranillas. Saragossa 
 
SUPERFÍCIE 
125 ha 
 
ANY DE PROJECTE I EXECUCIÓ 
2005 - 2008 
 
PROMOTOR 
Ajuntament de Saragossa. EXPOAGUA Zaragoza 2008 
 
GESTIÓ 
EXPOAGUA Zaragoza 2008 
 
EQUIP REDACTOR  
Alday – Jover arquitectes: Alday, Margarita Jover, L’Atelier de Paisaje: 
Christine Dalnoky, Patrick Solve 
 
PROGRAMA 
Gestió de les aigües, Jardí botànic, Platja fluvial, Equipaments i serveis 
lúdic – esportius i d’oci.  

 
En el meandre de Ranillas, al costat del Recinte de l'Exposició Internacional, s'estén el Parc de l'Aigua. És un nou concepte de parc urbà, que combina àmplies zones verdes, serveis i 
activitats per a tots els ciutadans. L'objectiu principal és reafirmar els llaços de la ciutat amb el seu territori, mantenint els ambients més naturals en el meandre. Les activitats que es 
potencien en ell són lúdiques, d'equipaments i serveis, amb un clar domini de l'aigua. 
Gestió d'Aigües RUTA DE L'AIGUA  
Estructura hidràulica del parc l’aigua es distribueix per l'espai del parc a través d'un entramat de canals i llacunes, la geometria de les quals segueix l'ordenament agrícola que existia en 
el meandre anteriorment. Una extructura hidràulica que en el seu conjunt depura l'aigua de manera natural al llarg de més de dos quilòmetres de recorregut. L'aigua es capta del riu 
Ebre, de la sèquia del Rabal (procedent del riu Gállego) i de les aigües subterrànies (nivell freàtic), es regula en el canal de dipòsit, passa per l'aqüeducte, es distribueix per les basses i 
canals, arriba neta a les zones de bany,  es reutilitza per al reg i es retorna al riu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Noria Siria 

S’ha construït a Siria, on aquest tipus de construccions s’han utilitzats durant més de dos mil anys per a elevar l’aigua dels rius a les hortes de ribera. Es mou per la energia procedent 
de la sèquia del Raval, des d’on la noria eleva l’aigua a un petit aqüeducte pel que discorre fins la coberta de l’almenara del parc. Des d’aquí, cau al canal de dipòsit per continuar el 
recorregut hidràulic. La noria rendeix tribut  a la gran tradició de sistemes de reg que existeix a Aragó d’origen àrab. 

Almenara del parc  

El sistema de l'aigua té el seu inici en aquest edifici situat en la capçalera del canal de dipòsit. Actua com una comporta per a la distribució de l'aigua, que, per altra banda, és el 
significat del seu nom, almenara. L'aigua que procedeix de la Sèquia del Rabal (a través de la sínia) i del freàtic (mitjançant bombament), s'eleva fins a la seva coberta-aljub, des d'on 
cau al gran canal en cascada, produint-se així una primera oxigenació de l'aigua. Des de la coberta, a més de veure el funcionament dels elements de captació de l'aigua i bombament, 
es contempla una visió panoràmica del parc i del conjunt del sistema hidràulic. 

Canal de dipòsit 

És la infraestructura amb major emmagatzematge d'aigua del Parc. Aquest canal de dipòsit s'alimenta des de l'Almenara del Parc, del riu Ebre i de la Sèquia del Rabal, mitjançant 
estacions de bombament. Té la funció de decantació mitjançant la qual les partícules sòlides de l'aigua es dipositen en el fons del canal. En el tram final, l'aigua es destina a quatre 
finalitzats: una part es distribueix a través de l'aqüeducte, una altra es bombeja per al reg, una altra es dirigeix cap al canal d'Aigües Braves i una última es duu a través d'un "by-pass" 
als canals i basses. El canal és una idònia porta d'accés per al parc, disposa de quatre ponts flotants coberts per pèrgoles que protegeixen de la calor. A l'altre costat del canal ens 
trobem amb l'àrea de transició al Parc de l'Aigua, en l'extrem nord es troba el començament del Passeig de la Mota i al sud, altres amplis accessos al parc. 

Llacunes de depuració  

Procedent de l'aqüeducte, l'aigua desemboca en les Llacunes de Depuració mitjançant un sistema escalonat que té una doble funció: d'una banda permetre el descens de l'aigua en el 
seu recorregut i per una altra proporcionar-li una segona oxigenació natural. L'última llacuna de depuració és la Llacuna de la Plaça i, a través d'un petit ‘azud’, l'aigua passa a la 
Llacuna de Reserva que, al seu torn, alimenta al sistema de canals que articula el cor del meandre. En aquestes llacunes s'utilitza el sistema de depuració per llacunatge amb una 
presència important de vegetació aquàtica. És un sistema natural que consisteix a disminuir la contaminació de l'aigua a través de les reaccions biològiques que provoquen diversos 
microorganismes en l'eliminació de gèrmens patògens.  

Llacunes de desguàs 

La seva funció és recollir el cabal sobrant de la renovació dels canals i basses i evacuar-lo cap al soto per a retornar-lo al riu. Aquesta restitució no es realitza mitjançant abocament 
directe, sinó a través de filtració des de les llacunes a nivell freàtic, de manera que el contacte entre el sistema hidràulic del parc i el riu es realitza de la manera més natural possible. 
També realitzen una important labor per a l'ecosistema fluvial, recreant els hàbitats de gran valor ecològic. Aquests aiguamolls naturalitzats constitueixen un lloc idoni com àrees de 
nidificació i de desocupada estacional d'aus migratòries així com d'assentament d'altres espècies animals. 



 

Fresh Kills Park, Staten Island 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
LOCALITZACIÓ 
New York, USA 
 
SUPERFÍCIE 
936 ha 
 
ANY 
2006 
 
PROMOTOR 
The City of New York - New York City Departament of City Planning 
 
GESTIÓ 
New York City Government 
 
AUTOR DEL PROJECTE 
J.Corner-Field Operations 
 
PROGRAMA 
Sanejament antic abocador - Parc Natural - Espais de lleure, culturals i esportius

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des del 1948 fins al 2001, Fresh Kills ha estat el més gran abocador del món. Avui dia, en realitat tan sols el 45% de la seva superfície és un abocador: el 55% esta ocupat per zones 
humides, rius i pantans, prats i zones de bosc. 
Paradoxalment, la presència de l’abocador durant els últims 50 anys ha ofert una oportunitat  única per a la conservació d’aquesta immensa reserva natural. El Master Plan del Parc és 
el primer pas d’un procés de transformació que obrirà el lloc cap a nous usos: es preveu la seva transformació en parc públic,  barrejant l’harmonia la reserva natural amb les activitats 
culturals, de lleure i socials. A més dintre del parc es construirà un pujol artificial, que serà un monument  per recordar les víctimes del 11 de setembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i que es respectaran les característiques actuals del lloc, es preveu una alta diversitat d’usos: més de 50 km de senders, recorreguts entre boscos i prats, per oferir àrees de lleure 
dins d’amplis espais oberts i salvatges. Al llarg dels Rius es pot pescar, practicar esports amb petites embarcacions, mentre que les zones humides es destinen a reserva natural. El 
Master Plan preveu i recomana un ampli ventall d’activitats esportives, però també events culturals i educatius, afegint a més, als llocs més adequats, restaurants, espais comercials, 
hivernacles i jardins.  
Viure Fresh Kills pot així ajudar a que Staten Island sigui un lloc on viure, veure créixer els seus fills, i al mateix temps un lloc per visitar i gaudir. 
Tot això s’ha de fer sempre protegint el medi ambient natural: el Master Plan s’ocupa amb cura de respectar i defensar el paisatge existent, per a no comprometre el paisatge ni els 
seus diferents hàbitats. 
El primer pas és, òbviament, la requalificació de l’actual abocador. Doncs, es proposa una gestió del tràfic amb molta cura, tant del  tràfic  vehicular, com  del dels vianants i dels 
ciclistes. Es tracta d’optimitzar les connexions i els moviments respectant la naturalesa, amb el disseny de viaris sinuosos per a seguir les formes naturals del terreny i a més evitar 
velocitats excessives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Parc es divideix en cinc àrees principals (the Confluence, North Park, South Park, East Park, West Park) cadascun dels punts amb les seves pròpies característiques. The 
Confluence representa el nucli programàtic del parc, la façana marítima central de lleure: és l’entrada al parc, el punt central on es concentren activitats i events, l’àrea més usada i 
viscuda. Per exemple, dintre d’aquesta àrea podem trobar restaurants, espais expositius, àrees per a picnic, pistes esportives polifuncionals, un amfiteatre, un embarcador, zones per a 
la pesca, hivernacles, pistes per a les bicicletes. 
En canvi el North Park es destina principalment per a àrees naturals, amb prats, boscos i zones humides, gairebé completant la reserva del Wildlife Refuge, que esta es troba molt a 
prop. El South Park ofereix activitats esportives i de lleure a l’aire lliure, amb plena harmonia amb la naturalesa: pistes per a la petanca, recorreguts per a esquiar, cavalcar, o per anar 
en bicicleta, pistes de tenis i futbol, zones de pesca. L’East Park representa el principal accés de vehicles al parc, i es caracteritza per els seus amplis espais verds amb vistes 
espectaculars. El West Park, finalment, representa el lloc de la memòria: el Pla proposa un enorme terraplè, in memoriam de les víctimes del 11 de setembre, però també per a recordar 
que els enderrocs del desplom de les torres van ser transportats just en aquest lloc. 



Lee Valley Regional Park 
Londres. Anglaterra 
Web: www.leevalleypark.org.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Point Fraser Foreshore Development 
Perth. Australia 
Web: www.syrinx.net.au 
Autors: Syrinx enviromenal pl  



EMBASSAMENTS DE L’ALT PIRINEU I ARAN (font del llistat: ACA) 

 
 
GARONA 
(Vall d’Aran) 
 
1 Barratge de Toran o Pont de Rei  
Conca hidrogràfica: Garona 
Riu: Garona 
Poblacions: Pont de Rei i Canejan 
 
Capacitat: 0,2Hm³ 
Superfície embassada: 1,96ha 
Alçada presa: 34,8m 
Ús:  
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: Institut Cartogràfic de Catalunya 
2 Barratge de Sant Joan de Toran  
Conca hidrogràfica: Garona 
Riu: Toran 
Poblacions: Canejan 
 
Capacitat: 0,1Hm³ 
Superfície embassada: 0,5ha 
Alçada presa: 40m 
Ús:  
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 

Imatge: flickr.com, autor: Xevi V. 

3 Embassament de Montcasau  
Conca hidrogràfica: Garona 
Riu: Valarties 
Poblacions: Unha, Arties 
 
Capacitat: 0,1Hm³ 
Superfície embassada: 3,1 ha 
Alçada presa: 16m 
Ús:  
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: www.lacsdespyrenees.com 



 
4 Era Restanca  
Conca hidrogràfica: Garona 
Riu: Valarties 
Poblacions: Naut Aran, Arties 
 
Capacitat: 0,8Hm³ 
Superfície embassada: 6,7ha 
Alçada presa: 25m 
Ús: regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 

Imatge: www.lacsdespyrenees.com, autor: Christophe Reinard 

5 Lac Major de Colomers  
Conca hidrogràfica: Garona 
Riu: Aiguamog 
Poblacions: Vaqueria, Arties 
 
Capacitat: 2,8 Hm³ 
Superfície embassada: 17,8ha 
Alçada presa: 25,3m 
Ús:  
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 

Imatge: www.lacsdespyrenees.com, autor: Christophe Reinard 

NOGUERA RIBAGORÇANA 
(Alta Ribagorça) 
 
6 Embassament de Senet o de Baserca   
Conca hidrogràfica: Noguera Ribagorçana 
Riu: Noguera Ribagorçana 
Poblacions: Montanui i Vilaller 
 
Capacitat: 22Hm³ 
Superfície embassada:  
Alçada presa: 40m 
Ús: regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 



 
7 Embassament de Cavallers  
Conca hidrogràfica: Noguera Ribagorçana 
Riu: Noguera de Tor 
Poblacions: La Vall de Boí 
 
Capacitat: 16Hm³ 
Superfície embassada: 47ha 
Alçada presa: 70m 
Ús: regadiu i consum 
Tipologia: Contrafort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 

8 Embassament  de Cardet  
Conca hidrogràfica: Noguera Ribagorçana 
Riu: Noguera de Tor 
Poblacions: Barruera 
 
Capacitat:  Hm³ 
Superfície embassada:  ha 
Alçada presa:  m 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia:  
 
 
 
 
 
 

Imatge: Institut Cartogràfic de Catalunya 
9 Embassament de Llesp   
Conca hidrogràfica: Noguera Ribagorçana 
Riu: Noguera de Tor 
Poblacions: Pont de Suert 
 
Capacitat: <1Hm³ 
Superfície embassada: ha 
Alçada presa: 14m 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 



10 Embassament d’Escales  
Conca hidrogràfica: Noguera Ribagorçana 
Riu: Noguera Ribagorçana 
Poblacions: Bonansa, Sopeira, Tremp i Pont de Suert 
 
Capacitat: 152Hm³ 
Superfície embassada: 400ha 
Alçada presa: 125m 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 

NOGUERA PALLARESA 
(Pallars Sobirà) 
 
11 Embassament de Borén  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Noguera Pallaresa 
Poblacions: Alt Àneu 
 
Capacitat: 1Hm³ 
Superfície embassada: 11ha 
Alçada presa: 33,5m 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 

12 Embassament de Torrassa  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Noguera Pallaresa 
Poblacions: La Guingueta d’Àneu i Espot 
 
Capacitat: 2Hm³ 
Superfície embassada: 49ha 
Alçada presa: 21m 
Ús: regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 



13 Llac de Sant Maurici  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Escrita 
Poblacions: Espot 
 
Capacitat: 2Hm³ 
Superfície embassada: 25ha 
Alçada presa: 19m – 15,5MW 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 

14 Embassament de Graus  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Tavascan 
Poblacions: Lladorre 
 
Capacitat: 0,3Hm³ 
Superfície embassada: 5ha 
Alçada presa: 25,5m 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 

15 Embassament de Tavascan  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Noguera de Cardós 
Poblacions: Lladorre 
 
Capacitat: 0,6Hm³ 
Superfície embassada: 8ha 
Alçada presa: 31m 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 



 
16 Embassament Mariolo  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Flamisell 
Poblacions:  
 
Capacitat: 1,25Hm³ 
Superfície embassada: 10ha 
Alçada presa: 15,9m 
Ús:  
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: www.lacsdespyrenees.com, autor: Christophe Reinard 

 
 
17 Llac Tort  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Flamisell 
Poblacions:  
 
Capacitat: 1,3 Hm³ 
Superfície embassada: 54ha 
Alçada presa: 17,1m 
Ús:  
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: www.lacsdespyrenees.com, autor: Christophe Reinard 

 
 
18 Embassament Colomina  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Flamisell 
Poblacions:  
 
Capacitat: 3,7Hm³ 
Superfície embassada: 15ha 
Alçada presa: 15,5m 
Ús:  
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: www.lacsdespyrenees.com, autor: Christophe Reinard 

 



 
19 Embassament Reguera  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Riqüerna 
Poblacions:  
 
Capacitat: 0,8Hm³ 
Superfície embassada: 10ha 
Alçada presa: 19,6m 
Ús:  
 
 
 
 
 
 

Imatge: Institut Cartogràfic de Catalunya 
(Pallars Jussà) 
20 Embassament de Sallente  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: El Flamisell 
Poblacions: La Torre de Cabdella 
 
Capacitat: 6,5Hm³ 
Superfície embassada: 31ha 
Alçada presa: 89m 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Terres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 

21 Embassament de Sant Antoni  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Noguera Pallaresa 
Poblacions: La Pobla de Segur, Salàs de Pallars 
 Conca de Dalt, Talarn i Isona i Conca Dellà 
 
Capacitat: 205 Hm³ 
Superfície embassada: 927ha 
Alçada presa: 86m – 300 MW 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: Adrià Goula. Parc Territorial Collegats><Terradets. JornetLlopPastor arquitectes 



22 Embassament de Terradets  
Conca hidrogràfica: Noguera Pallaresa 
Riu: Noguera Pallaresa 
Poblacions: Llimiana, Castell de Mur i Gavet de la Conca 
 
Capacitat: 23Hm³ 
Superfície embassada: 330ha 
Alçada presa: 47m – 32,5MW 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: Adrià Goula. Parc Territorial Collegats><Terradets. JornetLlopPastor arquitectes 

SEGRE 
(Alt Urgell) 
 
23 Embassament d’Oliana  
Conca hidrogràfica: Segre 
Riu: Segre 
Poblacions: Oliana, Peramola, Bassella i Coll de Nargó 
 
Capacitat: 101Hm³ 
Superfície embassada: 443ha 
Alçada presa: 102m 
Ús: hidroelèctric, regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge: JonetLlopPastor arquitectes Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 

 
24 Embassament de Rialb  
Conca hidrogràfica: Segre 
Riu: Rialp, Segre i Ribera Salada 
Poblacions: La Baronia de Rialb, Tiurana i Peramola 
 
Capacitat: 402,8Hm³ 
Superfície embassada: 430ha 
Alçada presa: 99m 
Ús: regadiu i consum 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 

Imatge: francesc-embassamentsdecatalunya.blogspot.com 



 
25 Cua del Embassament d’Oliana (en projecte)  
Conca hidrogràfica: Segre 
Riu: Segre 
Poblacions: Oliana i Peramola 
 
Capacitat: 1,82Hm³ 
Superfície embassada: 75ha 
Alçada presa: 35,5m 
Ús: ambiental i lleure 
Tipologia: Gravetat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte: JornetLlopPastor arquitectes 
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