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1. MEMÒRIA 
 
 

1.1 SITUACIÓ I ÀMBIT  
 
 
L’àmbit de la present modificació puntual son els terrenys actualment ocupats per la 
indústria agroalimentària INGREDIENTS SOSA, S.L., que estan situats al  Sud oest del 
poble de Moià, a la part final del Carrer Sot d’Aluies, i limitant a la part oest i nord amb 
el Pla Parcial Industrial sector VII de Moià, (pendent d’execució). 
 
La indústria ocupa unes naus industrials ubicades sobre uns terrenys isolats, que la 
revisió del Pla General d’Ordenació de Moià publicada el dia 21/11/1984 va classificar 
com a terrenys urbans amb la qualificació de indústria extensiva, corresponent aquest 
tipus d’ordenació a aquelles zones integrades totalment per edificacions industrials 
obertes consolidades amb anterioritat a la vigència del Pla General. 
 
 

1.2 OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 
 

La present modificació té com a objecte resoldre el desajust que hi ha entre una part de 
les edificacions industrials actualment existents i els límits de la zona qualificada com a 
industria extensiva, i alhora, permetre que l’actual activitat que es desenvolupa en les 
naus industrials objecte de l’àmbit pugui tenir continuïtat i consolidar-se. 
 
 

1.3 ANTECEDENTS 
  

El 9 de gener de 1967 es va aprovar definitivament el Pla General d’Ordenació del 
municipi de Moià. Posteriorment es va fer la revisió d’aquest Pla General, la qual, es va 
aprovar el 23 de gener de 1985. 
 
En aquesta revisió, es van classificar com a sòl urbà clau “E” indústria extensiva 
diverses indústries en funcionament que existien a la zona sud est del poble de Moià, 
entre elles, l’objecte d’aquesta modificació, situada a la part final de l’actual Carrer Sot 
d’Aluies. 
  
Desprès de l’aprovació del Pla d’Ordenació, la indústria va fer successives ampliacions, 
de les quals, existeix la següent documentació: 
 

1. Llicència atorgada per la Comissió de Govern de 21 de març de 1989 per 
ampliar nau existent. Segons el Projecte visat nº 4807 de de 30 de gener de 
1989, redactat per l’enginyer industrial FEDERICO TUBAU ALEGRET i 
promogut per la empresa tèxtil APRESTIN, S.A., la superfície aprovada total, 
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una vegada feta la ampliació, era de 5.570 m2.  D’aquest projecte consta un 
certificat final d’obres expedit pel dit enginyer de data 1 de gener de 1996. 

2. En un projecte redactat per l’arquitecte JOSE LUIS MAYANS OLIVA de data 
20 de maig de l’any 2000, en la que consta com a promotor la empresa tèxtil 
PREPARACIONES OSONA, figura una  ampliació de dues naus existents. 
Concretament es fa constar que hi ha una total superfície construïda de 5.540 m2 
(que coincideix pràcticament amb la realitzada a l’empara del projecte descrit en 
l’apartat 1), i que es pretén ampliar les naus existents en 714m2, 498 m2, i 270 
m2, amb la qual cosa, hi haurà una superfície construïda total de 7.022 m2.  

3. A posteriori, el mateix arquitecte en un projecte visat el 27 d’octubre del 2000 
amb el número 2000023746, es proposa una altra ampliació addicional de 
897,25 m2 més. El plànol de planta d’aquest projecte, junt amb el plànol de 
planta del projecte anterior, recullen sensiblement la situació constructiva actual. 

4. En data 18/07/2012 es va atorgar l’escriptura de declaració d’obra nova sobre la 
finca registral nº 5074 davant el notari de Sabadell JUAN GOMEZ 
MARTINEZ, en la qual es protocol·litza un certificat del secretari de 
l’ajuntament de Moià en el que es fa constar que hi ha atorgada una llicència 
d’obres per ampliació de nau industrial per Decret de l’Alcaldia de 20/03/2003 
expedient 135/2002.  La superfície que es declara construïda és de 997,50 m2. 

 
En total doncs existeix una superfície construïda documentada de 8.019,5 m2, (7.022 + 
+ 997,50 m2). 
 
No obstant, i desprès de confrontar el  plànol normatiu amb el plànol topogràfic de la 
zona qualificada com a clau “IE” Indústria Extensiva, es constata que te una superfície 
de  9.686,90 m2, superfície que es correspon bastant amb la suma de la superfície de les 
dues parcel·les cadastrals urbanes existents, les quals,  tenen respectivament, 3.854 m2 
de superfície amb una ocupació de 2.965 m2 per a la parcel.la cadastral nº  
4590702DG2249S0001YS, i de 5.805 m2 de superfície amb una ocupació 4.193 m2 la 
nº 4590701DG2249S0001BS, és a dir, un total de 9.659 m2 de superfície amb una 
ocupació de 7.158 m2 construïts. (Vegi’s l’Annex d’aquesta Memòria on figuren els 
certificats descriptius i gràfics respectius) 
 
Junt amb l’anterior, la indústria també ocupa espai en sòl no urbanitzable que es 
correspon bàsicament amb la cadastral 08137A007002130001OB, que te una superfície 
3.933 m2 i una ocupació de 959 m2. A l’anterior ocupació de facto de la indústria cal 
afegir uns1.822,37.m2 més que envolten les naus per la seva zona Est i Sud. 
 
Amb total doncs, la indústria està assentada sobre unes parcel·les cadastrals de 
15.414,37 m2 (3.854+5.805+3.933+ 1.822,37)  amb una ocupació cadastral de 8.117 
m2 (2.965+4.193+959), xifra que és pràcticament idèntica amb la que  s’ha calculat que 
és de 8.022,7 m2).  
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1.4 PLANEJAMENT VIGENT 
 

El sòl que s’inclou en l’àmbit d’aquesta modificació és el comprés pel sòl qualificat 
com indústria extensiva clau IE, i que te una superfície de 9.686,90m2,  més altres 
8.634,94 m2 de sòl no urbanitzable, fent un total de 18.321,84 m2 
 
L’àmbit situat en sòl urbà consolidat (clau IE) correspon el tipus d'ordenació a zones 
integrades totalment per edificacions industrials consolidades amb anterioritat a la 
vigència del Pla General.  El Pla General defineix en l’article 2n. del punt 5.2.2.2 que 
l’ocupació admesa és del 50% com a màxim i no delimitava cap parcel.la mínima. El 
Pla parcial Industrial del Sector X definia una parcel.la mínima de 500 m2 i el Pla 
Parcial Industrial “Sot d’Aluies” (confrontant amb aquest àmbit) definia una parcel.la 
mínima de 1000 m2. 
 
La Modificació Puntual del Pla General nº 1/2001 aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 13/3/2002 i acordada la seva publicació a l’efecte de la 
seva executivitat en dada 18/6/2002, va modificar la clau IE pel sector objecte 
d’ampliació i va establir una nova normativa d’aquesta clau, bàsicament consistent en 
autoritzar una ocupació de fins el 66% de la parcel.la, introduint dos sub-claus, la 
primera anomenada Indústria Extensiva tipus A, destinada a parcel·les de més de 1000 
m2 i la segona, tipus B destinada a regular exclusivament una parcel.la industrial de 
més de 10.000 m2 situada  al costat de la Riera de Castellnou.  A l’Annex d’aquesta MP 
s’acompanya còpia de la dita normativa. 
 
La zona situada en sòl no urbanitzable és qualificada d’acord amb el PGOU vigent dins 
la zona de Sol rústec de valor agrícola o ramader (clau Agr) regulat a l’article 5.4.3.4 
que en síntesi detalla: 
 • Comprèn els sectors de sòl no urbanitzable que, degut als seus valors agrícoles o de 
pastures, han de ser objecte de la màxima protecció per assegurar la seva continuïtat.  
• Es permeten en aquest tipus de sòl, a més de l'agrícola i el ramader, els usos següents: 
residencial destinat a les feines pròpies de la terra, d'activitats extractives i instal·lacions 
agropecuàries.  
• En aquest tipus de classificació s'admetrà la vivenda plurifamiliar fins al nombre de 3.  
• La unitat territorial mínima serà de 1,5 Ha. L'alçada reguladora màxima serà de 7,5 m. 
L'edificació no podrà sobrepassar de 600 m2 de sostre edificat.  
• La distància mínima entre edificacions d'unitats territorials colindants, es fixa en 100 
m, mesurats des dels seus sortints més propers. La distància a llindars de parcel.la serà 
de 15 m i de 20 m a llindars de camins 
 
Les dades de l’àmbit de la modificació, d’acord amb el plànol topogràfic son les 
següents: 
 
Sòl urbà Clau IE                       9.686,90 m2   
Sòl no urbanitzable                   8.634,94 m2 
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Total àmbit MP                       18.321,84 m2 
 
 
 
 

1.5 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
 

La present modificació té per finalitat regularitzar els desajustaments constructius que 
s’han produït al llarg dels anys de funcionament i successives ampliacions i 
modificacions a la zona industrial extensiva del Sot d’Aluies, edificacions industrials 
que, ara ocupa una sola empresa SOSA INGREDIENTS, S.L., que és la promotora 
d’aquest expedient. 
 
Per a portar a terme l’anterior regularització i consolidació, cal classificar com a sòl 
urbà una superfície de sòl no urbanitzable de 8.634,94 m2, de forma que, l’actual 
superfície qualificada com clau “IE” industria extensiva passi a tenir un total de 
18.321,84 m2 (9.686,90+ 8.634,93), superfície que permetria , regularitzar la situació de 
l’excés de volum construït dins l’àmbit original de la clau, regularitzar el volum 
construït en sòl no urbanitzable, encabir les ampliacions que es proposen, i finalment, 
tenir espai per situar l’aparcament dels treballadors, el qual es situarà al Sud de l’àmbit 
fent de tap entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. 
 
Val a dir que inicialment es proposava una superfície total de 20.081 m2, (proposta de 
MP presentada el 13/1/2016), la qual cosa hauria permès complir amb el paràmetre 
urbanístic establert a l’article 5.2.2.2  per a la Indústria Extensiva genèrica IE sobre 
ocupació màxima del 50% del sòl construït.  
 
No obstant, i com a conseqüència del que es desprèn en la sol·licitud d’informe 
complementari de l’OTA de 3 d’agost de 2016, en la que es demana que “es justifiqui 
les raons per les quals es proposa una ampliació de l’activitat sobre un sòl no 
urbanitzable en comptes d’escollir l’alternativa d’ampliació sobre sòl qualificat 
d’industrial en el Pla parcial d’ordenació industrial “Sot d’Aluies- Sector VII”,  de la 
que es deriva la necessitat de reduir al màxim el sòl a re-classificar com urbà industrial, 
s’ha considerar adient en aquesta nova proposta, disminuir el terreny a re-classificar en 
1.760 m2, el que comporta correlativament l’augment del paràmetre de l’ocupació fins a 
un màxim del 56%, augment que es considera raonable si hom te en compte que en 
qualsevol cas està molt per sota del paràmetre d’ocupació establert per a la subclau IE 
tipus “A” (66%), i que prioritza la disminució de consum de sòl sobre cap altre aspecte. 
 
A l’efecte anterior, en aquesta MP es crearà una subclau específica anomenada IE tipus 
“C”, la qual tindrà exactament la mateixa regulació que l’establerta per la tipus “A” 
salvat la qüestió de l’ocupació màxima que queda reduïda al 56% enlloc del 66%, (Art. 
2n. Ordenances MP 1/2001), i salvat també per l’article referit a la separació d’edificis 
(Art. 5è Ordenances MP 1/2001), que queda matisat per l’excepció que no procedeix 
complir tal paràmetre pels edificis existents que confronten amb el Pla parcial “Sot 
d’Aluies” i mentre estiguin dempeus i no siguin substituïts. 
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Per justificar la importància i necessitat  d’aquesta modificació cal remarcar que l’actual 
zona clau “IE” industrial extensiva, és la única d’una certa importància que està en 
funcionament en tot la zona Sud-Oest del poble de Moià. 
 
La revisió del Planejament General que va tenir lloc a l’any 1985 va preveure, just 
confrontant a la zona objecte d’aquesta modificació, una gran zona industrial de més de 
120.000 m2. Aquest sector, anomenat Sector VII Industrial,  es va desenvolupar 
mitjançant el corresponent Pla Parcial, que va ser aprovat definitivament  per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 13 de novembre de 1993, (publicació al 
DOGC de 10/12/1993). Posteriorment, l’ajuntament va formular i aprovar el Projecte de 
reparcel·lació, que va ser aprovat definitivament el 24 de gener de 2007 sense el 
corresponent projecte d’urbanització.  
 
No obstant, des de l’anterior aprovació, (feta pel sistema de cooperació) no s’ha produït 
cap altra actuació municipal, i, els terrenys objecte de l’àmbit del Pla Parcial, segueixen 
tenint el mateix ús que quant es va aprovar el pla parcial ara fa més de 20 anys, és a dir, 
terrenys majoritàriament d’ús agrícola. 
 
Remarcar també que l’empresa SOSA INGREDIENTS, S.L, es va veure obligada a 
trobar una nau perquè la que ocupava a Castellterçol va patir un incendi. Per això, i 
perquè ja tenia llogada una nau en l’àmbit per subvenir les necessitats de logística, (que 
ja no es podien portar a terme a Catellterçol), es va triar l’emplaçament actual atès que 
era l’únic lloc a la comarca amb suficients metres quadrats construïts d’ús industrial.  
 
L’empresa, que es dedica a transformar productes del sector primari, té un gran 
dinamisme econòmic i exportador, per la qual cosa, necessita més espai per millorar i 
diversificar la seva activitat i perspectives. 
 
Per això i a banda de la regularització de les edificacions existents es demana la 
possibilitat de consolidació futura de l'activitat consistent en preveure un creixement de 
2.054,31 m2, no solament per encarar el seu creixement sinó també perquè els nous 
edificis previstos  son necessaris per a l’obtenció de la certificació IFS. (vegi’s més 
explicació a l’epígraf 3.3 del DAE). 
 
Tanmateix, tot i confrontar amb un Pla parcial industrial, les possibilitats d’obtenir sòl 
industrial urbanitzat a prop son pràcticament nul·les, atès que, és del tot improbable que 
s’executi el Pla Parcial, (tal com està configurat), si menys no, a curt o mig termini (a 
l’epígraf 1.9 es relacionen explicacions més tècniques). 
 
Es per això que és del tot necessari que l’empresa es pugui implantar durant temps 
d’una forma regular en el lloc en el que s’emplaça sobre unes bases legals correctes, i 
per això és justifica aquesta proposta de modificació que no solament implica interessos 
privats, sinó interessos públics al ser evident que el dinamisme d’aquesta empresa pot 
arribar a crear un HUB agroalimentari amb serveis diferenciats i globalitzats, 
possibilitat que només pot que beneficiar al poble de Moià 
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1.6 BASES LEGALS 
 
 
Aquesta modificació puntual es redacta d’acord amb l’article 96 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, de modificació  de la Llei d’urbanisme, (en endavant TRLU). 
 

Article 96. Modificació de les figures del planejament urbanístic 
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament 
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, 
amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats 
següents: 

 
La modificació s’ha de tramitar d’acord amb el procediment establert als articles 85 i 
següents del citat Text refós. 
 

Article 85. Tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels 
plans urbanístics derivats 
 
1. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació 
urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori 
d’un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que estableix l’apartat 3, a 
l’ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en què la 
competència d’aprovació definitiva correspongui a l’ajuntament, es pot adoptar 
directament l’acord d’aprovació definitiva, un cop complert el tràmit 
d’informació pública, prescindint de l’aprovació provisional 

 
 

1.7 SUBJECCIÓ AL TRÀMIT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

 
L’article 86.2 bis del TRLU, disposa: 
 

Article 86 bis. Procediment d’avaluació ambiental dels instruments de 
planejament urbanístic (…) 
 
2. El procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental dels plans urbanístics 
que hi estiguin sotmesos d’acord amb l’article 8 de la Llei 6/2009 es regeix pel 
que estableixen els articles 15 i 16 de la dita llei, llevat que el promotor 
consideri que el pla s’ha de sotmetre a l’avaluació ambiental. En aquest cas, se  
segueix directament el procediment d’avaluació ambiental. 

 
Segons l’article 7.1.c de la Llei 6/2009: 
 

Article 7 Modificacions de plans i programes sotmeses a avaluació ambiental  
 
1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i 
programes: (...) 
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c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la 
classificació de sòl no urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest 
darrer cas, si les noves qualificacions comporten l'admissió de nous usos o de 
més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es modifica. 

  
A la vegada l’article 8.2 de la Llei 6/2009 disposa que:  
 

Article 8 Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental en funció d'una 
decisió prèvia d'avaluació ambiental 
 
2. Les modificacions dels plans a què fan referència les lletres a, b, c i d de 
l'apartat 1 si, per les característiques i la poca entitat, es constata, sense 
necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes 
significatius en el medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. A 
aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l'òrgan ambiental, 
en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per 
mitjà d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o programa al 
procés de decisió prèvia i, en conseqüència, al procés d'avaluació ambiental. El 
termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes des de la presentació 
de la sol·licitud. En el cas que l'òrgan ambiental no dicti la resolució de 
declaració de no-subjecció en el termini esmentat, la sol·licitud s'entén que és 
desestimada. 

 
En data 9 de febrer de 2016 es va consultar als Serveis Territorials de la Catalunya 
Central del departament del territoris i Sostenibilitat la sol·licitud d’informe ambiental 
de la Modificació puntual del PGUO en la zona del sector d’Aluies de Moià aprovada 
inicialment pel Ple de la corporació de 27 de gener de 2015 
 
En resposta a l’anterior consulta el dia 26 de febrer de 2016, el tècnic d’avaluació 
ambiental de la Catalunya Central  considera que segons la disposició addicional 
vuitena de la llei 16/2015 de 21 de juliol conté les Regles aplicables fins que la Llei 
6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013. Segons aquesta disposició, son objecte 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions de plans urbanístics 
que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin 
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona 
d’influència.  
 
Continua el tècnic d’avaluació ambiental de la Catalunya Central, que quant el 
procediment, l’article 29 de la Llei 21/2013, diu que a més de la proposta de 
modificació, cal presentar juntament amb la sol·licitud un document ambiental 
estratègic que contindrà la informació detallada al mencionat article. 
 
Doncs be, en virtut de l’anterior mandat legal, s’ha redactat per part de l’empresa ACC 
Assessors Ambientals de Catalunya, S.L.U el Document Ambiental Estratègic (DAE), 
per tal d’avaluació les possibles repercussions ambientals que es podrien derivar de 
l’aprovació i desplegament d’aquesta Modificació Puntual. 
 
 
 



 

 

10

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Moià del sector industrial Sot d’Aluies    

1.8 DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
  
Aquest Document, que s’acompanya com a Annex a aquesta proposta de Modificació, 
planteja 4 alternatives, i una vegada estudiades conclou que la alternativa que representa 
aquesta proposta assoleix els objectius ambientals plantejats al DAE. 
 
Tanmateix, considera que cal incorporar tota una sèrie de mesures correctores i 
preventives, que aquesta proposta recull com d’obligat compliment en la normativa que 
es proposa. 
 
 
1.9 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER LES QUALS ES PROPOSA UNA 
AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
Com s’ha fet esment a l’epígraf 1.5,  el tècnic d’avaluació ambiental de la Catalunya 
Central (OTA 3 d’agost de 2016), emet un escrit d’informació complementària respecte 
a la proposta de MP que el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el dia 27 de 
gener de 2016, en la que demana que es justifiqui les raons per les quals no es fa 
l’ampliació al sòl urbanitzable situat al Nord de l’àmbit. 
 
A l’epígraf 1.5 ja s’han exposat algunes dades sobre la qüestió, però concretament es 
poden relacionar les següents circumstàncies que motiven la inviabilitat de la proposta 
de fer l’ampliació sobre la part Sud del Pla parcial Sot d’Aluies: 
 

a) La Modificació puntual del pla general d’ordenació urbana al sector VII Sot 
d’Aluies (Exp. 2148/93) i el Pla Parcial d’ordenació industrial Sot d’Aluies 
Sector VII (Exp. 2150/93), foren aprovats definitivament el 3 de novembre de 
1993 per la Comissió d’urbanisme de Barcelona. Han passat 23 anys des 
d’aleshores i el Pla parcial no s’ha executat el que podria indicar un problema de 
disseny que el futur planejament general probablement haurà d’abordar, (com de 
fet es menciona expressament en l’avanç de planejament general que 
l’ajuntament està tramitant). 

b) El 16 de gener de 2007 l’Ajuntament de Moià va aprovar el Projecte de 
reparcel·lació del Pla parcial (que te una superfície de més de 124.000 m2), que 
prèviament havia promogut i aprovat el propi Ajuntament. Aquest projecte va 
suposar que s’inscrivissin en el Registre de la Propietat de Manresa finques 
resultants amb una extensió superficial de 73.028,61 m2, el que suposa que hi ha 
multitud de finques, (d’entre 1000 a 2000 m2) i propietaris. Qualsevol actuació 
en l’àmbit que suposi una  alteració de l’àmbit originari repercuteix en totes les 
parcel·les i càrregues urbanístiques i pot modificar l’actual equilibri de beneficis 
i càrregues plasmat en el projecte de reparcel·lació. 

c) Les despeses d’urbanització definides al Pla parcial (el projecte d’urbanització ni 
tant sols està formulat) contemplaven a l’any 1992 una despesa d’urbanització 
de 223.401.170 Pts (1.342.668.-€) per a urbanitzar un sòl públic de 43.980,61 
m2 . A dia d’avui, i calculant una despesa de 137,7 €/m2 per a fer el viari i de 
45,79 €/m2 per a fer el verd públic, resultaria un preu d’urbanització de 
4.209.761,35€, a la qual xifra s’hi ha de sumar les despeses generals més el 
benefici industrial (19%), la Seguretat i Salut (2%) més l’IVA del 21% , la qual 
cosa fa que la despesa per urbanitzar el Pla parcial Sot d’Aluies importi la 
quantitat de 6.182.867,07€, suma impossible d’assumir pel promotor d’aquesta 
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MP, i probablement molt difícil d’assumir en aquests moments pel conjunt dels 
propietaris. 

d) No hi ha cap previsió d’actuació de l’Institut Català del Sòl ni tampoc de 
declaració d’àmbit d’actuació especial prioritari que habiliti la possibilitat 
d’actuar sobre l’àmbit que es necessitaria 

e)  Està fora de l’abast d’una simple modificació puntual alterar els límits i l’àmbit 
d’un Pla parcial amb projecte de reparcel·lació aprovat i inscrit. Només en el 
marc d’una revisió del planejament general es podria plantejar una redifinició de 
límits que haurien de respectar els drets adquirits i consolidats del diferents 
propietaris i l’equilibri de càrregues i beneficis entre ells. 

 
Per les raons exposades es considera inviable l’alternativa de créixer ocupant una part 
del Pla parcial Sot d’Aluies  
 
 
1.10 DADES DE L’ACTIVITAT QUE JUSTIFIQUEN LA NECESSITAT DE 
L’ESPAI DESTINAT A L’APARCAMENT 
 
La present proposta de MP incorpora també la necessitat de delimitar un espai a la 
banda Sud de l’àmbit per destinar-lo a pàrquing dels treballadors amb una capacitat de 
150 places.  
 
La sol·licitud d’informació complementària a que s’ha fet referència a l’epígraf anterior 
també demana justificació de tal proposta. En l’anterior sentit s’acompanya com a 
Annex un certificat de l’empresa del nombre de treballadors que actualment hi treballen, 
que son 201, dels quals 106 són fixes i els altres 95 temporals 
 
El punt 4.1.4 de les Ordenances específiques per a les Indústries Extensives tipus “A” i 
“B2,  (aprovades en la Modificació puntual del planejament general 1/2001 i que 
s’adjunten a aquest Annex), en l’article 2n relatiu a “Previsió d’aparcaments a l’interior 
de les parcel·les” disposa que hi ha d’haver-hi una plaça per cada 120 m2 de superfície 
construïda destinada a oficines, i una plaça per cada 4 persones o per cada 100 m2 
construït d’edifici industrial. Atès que l’edificabilitat màxima possible de l’àmbit és de 
10.077 m2 o que actualment hi ha 201 treballadors, es compleix el paràmetre de 
previsió de places d’aparcament  en ambdós supòsits. 
 
 
 
1.11 DOCUMENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES PARTICULARITATS DE 
L’ARTICLE 99 DEL TRLU 
 

 
L’article 96.c) del TRLU disposa que: 
 

Article 96. Modificació de les figures del planejament urbanístic 
 
c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin 
un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a 
les particularitats que estableixen els articles 99 i 100 
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A la vegada, l’article 99.1 del TRLU disposa 
 

Article 99. Modificació de les figures de planejament urbanístic general que 
comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial 
o de la intensitat, o la transformació dels usos  
 
1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han 
d’incloure en la documentació les especificacions següents: 

 
1.11.1 La identitat de tots els propietaris:   L’apartat “a” de l’article 99.1 disposa: 
 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les 
finques afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici 
del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els 
terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la 
memòria d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents 
expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el 
cas de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han 
de fer constar les dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si 
hi ha un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat. 

 
Segons el plànol I4 “Estructura de Propietat”, la identitat dels propietaris de les finques 
afectades per la modificació són: 
 

1. SOSA INGREDIENTS S.L., amb NIF B08932188, amb domicili social al C/ Sot 
d’Aluïes, s/n Pol. Ind. Sot D’Aluïes, 08180- Moià, que és propietària de les 
finques identificades com a números 1-2-3 en el plànol I4, i que te la següent 
descripció registral: 

 
U.- URBANA.- NAU INDUSTRIAL que consta de planta baixa de figura 
rectangular amb una total superfície construïda de 2.681,83 m2 i una planta alta de 
uns 40 m2 aproximadament. Està edificada sobre una peça de terra situada a Moià, 
partida el Sot d’Aluies, de figura irregular i de cabuda 3.430.90 m2. Limita, al Sud, 
en línia de 56,60 metres, amb torrent; oest, en línia de 79,60 metres, finca matriu; 
nord en línia de 39 metres i 14,50 metres, Sr. JUNCADELL; i a l’est, en línia de 
32,20 metres i 16,30 metres, amb senyors ALBERT VIDAL ARANÉS i MERCÈ 
CORTADA ROVIRA. Gaudeix com a predi dominant de la servitud de pas que 
grava la finca 2100 
 
Inscrita en el Registre de la Propietat nº 4 de Manresa, en el volum 3258, llibre 152, 
foli 13, finca 2933 de Moià. 
 
Referència cadastral: 4590702DG2249S0001YS 
 
DOS.- URBANA.- NAU industrial situada al C/ Sot d’Aluies s/n en el terme 
municipal de Moià , partida de Sayol, edificada sobre un solar que te una superfície 
de 1881,88 m2. La superfície del solar ocupada per l’edificació és de 997,5 m2 
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estant la resta destinada a pati. Es composa de planta baixa, sense distribució 
interior, que te una superfície construïda de 997,5 m2. Limita: Est, amb finca que es 
va segregar de la mateixa matriu i es va vendre al Sr. ALBERT VIDAL ARANÉS i 
MERCÈ CORTADA ROVIRA; sud, JAIME ALLIBERCH PETITBO; oest, amb 
resta de finca matriu i nord, amb finca d’IMMOBILIÀRIA MOIÀ, S.A. 
 
Inscrita en el Registre de la propietat nº 4 de Manresa en el volum 2893, llibre 132, 
foli 29, finca 5074 de Moià.  
 
Referència cadastral: 08137A007002130001OB 
 
 
TRES: URBANA - (si bé segons certificació cadastral és rústica). Porció de terra 
campa secà a la partida Sayol de Moià, amb una superfície de cinc mil sis-cents 
quaranta-nou metres, setanta-cinc decímetres quadrats, avui parcel·la 107 del 
polígon 7. Limita: al nord amb Pedro Riera mitjançant torrent del Coll; al sud amb 
casa Vilarrasa; a l'oest amb Ramon Busaña i a l'est amb torrent Vilarrasa. 
 
Inscrita en el Registre de la Propietat número 4 de Manresa en el volum 3153, llibre 
148, foli 162, finca 2562 de Moià. 
 
Referència cadastral: 08137A007001070000IA 

 
2. SOTUNEU, S.L.  amb CIF B61900502, amb domicili social a la Ctra, de 

Barcelona 13, baixos, de Sant Quirze de Safaja, que és propietària de la finca 
identificada com a número 4 en el plànol I4, i que te la següent descripció 
registral: 
 

 
QUATRE: URBANA.- EDIFICI INDUSTRIAL situat en el terme de Moià, partida 
Juncal o Mas Sayol i Sot d’Aluies, front al carrer Sot d’Aluies sense número. Està 
composat de tres NAUS adossades i comunicades entre sí interiorment, amb una 
total superfície construïda a la planta baixa de 3.627,50 m2, a més consta d’un 
ALTELL a la façana de la part davantera de 51,50 m2 . Edificat sobre una parcel.la 
de terreny de 7.200 m2 dels quals estan ocupats per l’edifici la superfície de 3627,50 
m2, estant la resta destinat a zona de pas i pati que rodeja l’edifici. Limita tot junt: 
sud amb finca matriu que es va reservar el sr. JOSE PETITBO; al nord amb JOSE 
MARIA JUNCADELLA; a l’est part amb el carrer sense nom, avui carrer Sot 
d’Aluies, i en part, amb finca matriu de la qual es va segregar; i a l’oest, amb 
torrent. Es predi dominant d’una servitud que grava la finca 2933. 
 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa nº 4 en el volum 2137, llibre 88, 
foli 211, finca 2100 de Moià. 
 
Referència cadastral: 4590701DG2249S0001BS  
 

 
En els annexes d’aquesta memòria s’adjunten les notes simples  
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Als efectes procedents es configura un quadre amb les titularitats i respectives 
superfícies reals situades dins l’àmbit d’aquesta MP 
 
 
Número de finca registral Titular Superfície 
finca 2933 Sosa Ingredients, S.L.                 3.854  
finca 5074 Sosa Ingredients, S.L.                 3.933 
finca 2562 Sosa Ingredients, S.L.                 2.907,47 
finca 2100 Sotuneu, SL                 7.627,37 
Sumes                18.321,84 
 
 
1.11.2 Programa d’actuació del Pla: L’apartat “b” de l’article 99.1 disposa: 
 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, 
de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret per 
a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

 
Ateses les característiques de l’àmbit que no permeten cap mena de parcel·lació per 
existir una única façana que dona a l’únic vial públic d’accés (Carrer Sot d’Aluies) és 
adient que només hi hagi una sola finca en tot l’àmbit. A l’efecte anterior, i per 
distribuir de forma equilibrada les càrregues que es deriven d’aqueta MP entre els dos 
titulars, i que consisteixen en l’execució de les mesures preventives i correctores 
previstes en el DAE, i en la cessió de l’espai lliure previst al costat del torrent, és 
procedent delimitar un polígon d’actuació amb la sola finalitat d’agrupar les 4 finques 
registrals existents, la qual finca tindrà les càrregues expressades en la proporció que 
correspongui de forma indivisa a cada un dels titulars segons el dret aportat. 
 
Les anteriors actuacions es preveuen realitzar-les en una termini màxim d’UNA SOLA 
ETAPA DE QUATRE ANYS. 
 
 
 
1.11.3 Compliment de la resta de particularitats dels apartats 2 i 3 de l’article 99 del 
TRLU 
 

2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència 
l’apartat 1 resten també subjectes a les particularitats i tenen els efectes 
següents: 
 a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen 
una vigència inferior a cinc anys, requereixen l’informe favorable de la 
comissió territorial d’urbanisme competent, abans de la tramitació. L’informe 
ha d’ésser demanat per l’administració competent per a tramitar-lo i s’entén 
emès en sentit favorable si transcorren tres mesos des que es va sol·licitar sense 
que s’hagi notificat. Els motius que justifiquen la modificació han d’estar 
explicitats convenientment en la sol·licitud d’informe i s’han de fonamentar en 
raons d’interès públic degudament enumerades i objectivades.  
b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o 
acabar les obres d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta 
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que l’administració actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació 
s’executi o per retornar a l’ordenació anterior a la modificació. 
 
3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un 
increment de sostre edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació 
urbanística subjectes a la cessió de sòl amb aprofitament, han d’establir el 
percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

 
L’apartat 2 de l’esmentat article es refereix a la vigència i termini pel compliment de les 
determinacions pròpies que emanin d’aquesta modificació. Atès que la única 
determinació a complir de caràcter jurídic (cessió gratuïta) és d’efecte immediat una 
vegada s’hagi aprovat la reparcel·lació, no procedeix especificar res en aquest apartat. 
 
Pel que fa a l’apartat 3 relatiu a  la cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic, tampoc és el cas atès que l’àmbit objecte de modificació no es refereix a un 
sector o polígon subjecte a la cessió de sòl amb aprofitament.  
 
Tanmateix, i a fi d’obviar qualsevol tipus de dubtes d’interpretació de la norma, és 
considera adient que el promotor de l’expedient cedeixi a l’Ajuntament gratuïtament el 
15% de l’aprofitament urbanístic de nova creació, el 15% de l’aprofitament consolidat 
situat en sòl no urbanitzable, així com també el 15 % de l’aprofitament situat dins 
l’àmbit actualment urbà (Clau IE) que sobrepassi el 50 % d’ocupació permès  
 
En el present cas i atès que la Clau IE és un 50 % sobre 9.686,90 representa una 
possibilitat d’ocupació de 4.843,85 m2. Tenint en compte que actualment hi ha una 
ocupació de 6.852,62 m2 l’aprofitament en volum disconforme seria de 2.009,27 m2 
(6.852,62 – 4.843,45: 2.009,17). Així mateix, existeix una ocupació en el sòl no 
urbanitzable de 1.169,38 m2 i finalment també cal tenir en compte l’aprofitament que 
s’incrementa respecte a l’existent que son un altres 2054,31 m2. 
 
Així doncs, 2.009,27 m2 de l’excés d’aprofitament a la clau IE,  més 1.169,38  m2 
existents ja en el sòl no urbanitzable i altres 2.054,31 m2 de nova creació sumen la 
quantitat de  5.232,86 m2, per la qual cosa, correspon una cessió del 15% d’aquest 
aprofitament, és a dir 784,93 m2, el que equival, en aplicació del paràmetre del 55% de 
a clau IE tipus “C” a 1.427,14 m2 de sòl 
 
Aquest aprofitament només es pot cedir a l’ajuntament en forma de pagament metàl·lic 
atès que no es viable adjudicar una parcel.la d’aquestes dimensions dins de la part 
objecte de modificació, havent-se de considerar com un supòsit de parcel·les 
indivisibles. 
 
Per tant és necessari valorar aquest aprofitament. Per fer-ho s’ha acudit als criteris 
establerts per l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA sobre VALORS 
BÀSICS URBANA A CATALUNYA. 2016. (En l’annex de l’índex s’assenyala 
l’enllaç) 
 
Per al sòl industrial aquests criteris estableixen que, tot i que el sòl s’ha de valorar per 
repercussió, el sòl d’ús industrial es valora generalment per unitari, és a dir, per m2 de 
terreny.  
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Els terrenys d’ús industrial, s’han agrupat per a la seva valoració, en deu àrees, 
cadascuna de les quals es caracteritza pels seus respectius intervals de valors unitaris. 
 
Segons l’Annex II dels dits criteris, al municipi de Moià li correspon l’àrea vuitena per 
a la valoració del sòl industrial. A aquesta concreta àrea li correspon un ventall de preus 
de 69€/m2 per a la primera categoria, 52€/m2 per a la segona,  i 36 € / m/2 per la tercera 
categoria. (pàg. 40) 
 
A cadascuna de les àrees li correspon una de les tres categories possibles, les quals 
s’assignen en funció de la existència d’accessos i qualitat d’urbanització. Així mateix 
s’estableix un coeficient corrector del 70% sobre el valor unitari que correspongui pel 
cas de parcel·les amb excés de superfície sobre la màxima usual a la zona. 
 
Atès que cal considerar la zona que és objecte de modificació com de categoria 3a 
perquè no reuneix les característiques de les categories 1a i 2a i en qualsevol cas s’ha de 
considerar com d’urbanització molt modesta, i alhora, atès que la parcel.la en el seu 
conjunt considerada supera amb escreix la usual a la zona, s’ha d’aplicar el valor unitari 
que correspon a la categoria 3a de l’àrea Vuitena, és a dir, 36€/m2, al qual valor s’ha de 
disminuir amb el coeficient corrector del 70%, la qual cosa, comporta un valor unitari 
de 25,2€ per m2 sòl.  
 
En conseqüència es pot valorar l’aprofitament a cedir de 1.427,14 m2 de sòl industrial 
en 35.963,93€ 
 
 

a. COMPLIMENT DEL DEURE DE CESSIÓ ESTABLERT A 
L’ARTICLE 100.1 DEL TRLU 

 
Aquest article disposa el següent:  
 

Article 100. Modificació de les figures de planejament urbanístic que 
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics 
 
 1. Si la modificació d’una figura del planejament urbanístic comporta un 
increment de sostre edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s’han 
d’incrementar proporcionalment, com a mínim, els espais lliures i les reserves 
per a equipaments determinats per l’article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl urbà, s’ha 
de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 
119 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² de 
sostre d’altres usos. Per computar aquests estàndards, s’ha d’aplicar el que 
estableix l’article 65.5. A més, si cal, s’ha de reservar sòl per a equipaments 
públics en la quantitat adequada per fer front als requeriments que deriven de la 
modificació. 

 
 
En el present cas, i en virtut de la modificació, i equiparant sostre amb ocupació atesa la 
tipologia industrial de la clau, i tenint en compte, el sostre que es legalitza en sòl urbà 
(6.853,62 – 4.843,45 = 2.009,17), el que es legalitza en sòl rústec, (1.169,38) i el que es 
permet ampliar, (2.054,31), representa un total de sostre que s’incrementa respecte a la 
situació que permetia el planejament anterior de 5.232,86 m2 que, a raó de 5 m2 per cada 
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100 m2 d’increment impliquen una reserva mínima de 261,64 m2 (5.232,86: 100 =52,32 
* 5 = 261,64 m2), paràmetre de reserva mínima que es compleix al preveure’s una cessió 
d’espai lliure de 327,85 m2 
 
 
 
 

b. QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES 
 
 
 Pla General vigent Proposta de Modificació 
Sòl no urbanitzable  8.634,94 m2 0 

Clau “IE” indústria 
extensiva 

9.686,90 m2 17.993,99 m2 

Espai lliure públic 0    327,85 m2 
 
Àmbit de la modificació          18.321,84 m2 18.321,84 m2 
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3. VALORACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

 
Per justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació 
als interessos públics i privats concurrents, es relaciona la següent valoració d’acord 
amb la sistemàtica de l’article 97.1 del TRLU que disposa: 
 

Article 97. Justificació de la modificació de les figures del planejament 
urbanístic 
 
1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència 
amb relació als interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per 
aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la 
proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.  
2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una 
valoració negativa sobre les propostes de modificació dels instruments de 
planejament urbanístic general, en els supòsits següents: 

 
En el supòsit de l’apartat a) de l’article 97.2 del TRLU que diu:  
 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos 
previstos anteriorment en el supòsit que el planejament anterior no s’hagi 
executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la 
concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys 
anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que 
hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la 
modificació. 

 
En referencia a l’apartat “a” la present modificació, encara que la modificació comporti 
un increment de sostre edificable, i ateses les circumstàncies descrites en els 
antecedents, no hi ha planejament anterior pendent d’executar, per la qual cosa, des 
d’aquest punt de vista no procedeix una valoració negativa. 
 
En el supòsit de l’apartat b) de l’article 97.2 del TRLU que estableix:  
 

b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació 
establert pel planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb 
els principis de desenvolupament urbanístic sostenible 

 
En el cas de l’apartat “b” tampoc procedeix una valoració negativa doncs l’ordenació 
proposada és coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament urbanístic 
general vigent, atès que com s’ha fet esment en els antecedents, a tota la zona 
confrontant està previst un sector industrial de més de 120.000 m2 (Pla Parcial del 
sector industrial VII). 
 
En el supòsit de l’apartat c) de l’article 97.2 del TRLU que diu:  
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c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord 
amb el planejament territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interès 
territorial o estratègic, d’acord amb les normes d’ordenació territorial 

 
L’ordenació proposada, en la mesura que es limita a recollir una situació existent, no 
comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament territoria l, que és 
molt posterior a la situació existent. D’altra banda, examinat el Programa de 
planejament Territorial del Pla Territorial de les Comarques Centrals de Catalunya, 
aprovat el setembre de 2008, plànol nº 08 dels espais oberts, estratègies d’assentament i 
actuacions d’infraestructura de la comarca d’Osona, es constata que no hi ha ni de bon 
tros cap afectació en la zona objecte de modificació relativa a sòl de protecció especial, 
sòl de protecció territorial, ni tampoc a sòl de protecció preventiva. Tampoc hi ha cap 
afectació per PEIN o Xarxa Natura 2000.  
 
En el supòsit de l’apartat d) de l’article 97.2 del TRLU que disposa:  
 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 
Es considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre 
altres, en els supòsits següents: 
Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix 
l’article 98.1 amb relació al manteniment de la 47. Apartat 2.a modificat, i 
apartats 3 i 4 afegits per l’art. 39 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost.115 superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les 
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic 
com a sistemes urbanístics generals o locals. 
 Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície dels 
sòls qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments 
públics en compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació 
de sistema d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, 
amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei. Tercer. Quan es 
redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats 
d’equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència 
dels equipaments previstos o existents, ni la concurrència d’un interès públic 
prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 
 Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament 
de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de 
pitjor qualitat o funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta 
qualificació. Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació 
d’equipament de sòls que ja són de titularitat pública mitjan- çant la 
qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat privada, sense que la 
modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la modificació 
sigui executiva 

 
En referència a l’apartat “d” primer cal dir que no és el cas de la present modificació, 
doncs, en cap cas s’altera el manteniment, la superfície o la funcionalitat dels espais 
lliures, zones verdes o equipaments. 
 
Pel que fa a l’apartat “d” segon, tampoc és el cas, doncs no es redueix la superfície dels 
sòls qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics. 
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En quant l’apartat “d” tercer, tampoc afecta doncs la modificació no redueix els sòls 
qualificats d’equipaments de titularitat pública. 
 
Nogensmenys afecta l’apartat “d” quart doncs no es canvia res que afecti a la titularitat 
pública d’equipaments o espais lliures 
 
I finalment, pel que fa a l’aparat “d” cinquè no afecta perquè no es pretén, amb la 
modificació, compensar res. 
 
En resum i pel que fa a l’apartat “d” de l’article 97.2 del TRLU, es pot afirmar que la 
modificació proposada no afecta a la projecció adequada dels interessos públics. 
 
Així mateix l’esmentat article 97, en el seus apartats 3 i 4 disposa el següent: 
 

3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic 
requerides per a permetre la instal·lació de serveis comuns exigits per la 
legislació sectorial en edificacions preexistents, si comporten la desafectació de 
sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d’espais privats inedificables, 
han de justificar:  
 
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució.  
b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes 
urbanístics establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i de la 
funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit.  
c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i 
vistes de les edificacions veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes 
edificacions. 
 
4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis 
comuns esmentats no computen a efectes del 116 volum edificable de la 
parcel·la ni de les distàncies mínimes de l’edificació als límits de la parcel·la, a 
d’altres edificacions o a la via pública. 
 

A la vista del contingut de la present modificació és evident que no suposa cap 
instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions existents, 
i per tant no comporta cap desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o 
l’ocupació d’espais privats inedificables. 
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4. NORMATIVA 
 
Article 1.- Àmbit d’actuació  
L’àmbit de la modificació puntual del Pla General d’ordenació es grafia al plànol O-1 
(proposta d’àmbits). 
 
 
Article 2.- Marc legal de referència. 
La redacció d’aquesta modificació puntual del Pla general d’ordenació s’ha portat a 
terme d’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació  de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i per la Llei 7/2011, de 
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 
 
Article 3. Objecte de la modificació 
La modificació puntual resolt el problema d’edificacions industrials existents que 
ultrapassen actualment els paràmetres urbanístics establerts en el Pla General per a la 
zona d’indústria extensiva, per la qual cosa es re-classifica  sòl no urbanitzable per 
passar-lo a la qualificació de sòl industrial extensiu, clau “IE”, la qual cosa permet la 
seva regularització urbanística de tot el conjunt edificat. Així mateix i per possibilitar la 
consolidació futura de l'empresa es preveu una reserva d'ampliació de 2.054,31m2. 
 
 
Article 4. Indústria Extensiva tipus C 
Es crea una subclau nova anomenada Industria Extensiva tipus “C” (IE-C), la qual 
tindrà similar regulació que l’establerta per la tipus “A” creada en la Modificació 
Puntual 1/2001, (aprovades pel la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 13/3/2002 i el 
seu text refós 18/6/2002), i que tindrà la següent regulació específica: 
 
4.1 Tipus d’Ordenació.-Correspon al tipus d’ordenació aïllada en àrees destinades a 
indústria amb espais lliures entre les edificacions, destinats a la plantació d’arbrat o 
jardí, passos de comunicació entre edificis, instal·lacions i lloc d’aparcament de vehicles  
 
4.2 Parcel.la mínima i ocupació màxima.- Es defineix una única parcel.la indivisible. 
L’ocupació màxima serà del 56% de la superfície de la parcel.la. Figura grafiada al 
plànol O1 “Proposta d’Ordenació” amb una superfície de 17.939,99 m2. 
 
4.3. Volum edificable.- S’admet un volum màxim d’edificació en el conjunt de la 
parcel.la de 4 metres cúbics per m2 de parcel.la (4m3/m2) 
 
4.4 Amplada de la parcel.la.- L’amplada de la parcel.la serà la que correspongui a les 
dimensions de la única parcel.la que es defineix en els plànol OI “Proposta 
d’Ordenació” 
 
4.5 Separació d’edificis.-  L’emplaçament de les edificacions existents és el que es 
defineix en el plànol OI “Proposta d’Ordenació”. Pel que fa a les edificacions 
d’ampliació futures, l’emplaçament definit en el plànol d’ordenació te caràcter indicatiu, 
havent-se de respectar, en el cas de que no es segueixi l’emplaçament indicatiu, una 
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separació de 4m de l’alineació oficial de carrer, 2 metres dels llindars laterals i 3 m del 
posterior. 
 
4.6 Alçada reguladora.- L’alçada de les edificacions serà lliure i anirà en funció de la 
indústria que correspongui. 
 
4.7 Edificabilitat neta.- L’edificabilitat màxima neta d’edificació de la única parcel.la de 
l’àmbit és de 10.076,63 m3 que equival al 56% d’ocupació de la parcel.la  
 
4.8 Us d’habitatge.- S’admetrà com a màxim dos habitatges per a tot el centre o 
establiment. 
 
4.9 Us industrial.- Compren els usos definits en l’Annex II i Annex III de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de l’activitat. 
 
4.10 Regulació del ús industrial.- La regulació de les activitats serà la mateixa que en 
cada moment sigui vigent per a l’establerta a la subclaus indústria extensiva tipus A i B  
 
4.11 Aparcaments per a cotxes.- Es destinen a l’aire lliure, 141 places d’aparcament de 
cotxes, que tenen forma rectangular i unes mides de 2,5*5 metres. En el plànol OI es 
grafia la seva ubicació i distribució 
 
4.12 Espai Lliure.- Es destina una superfície de 327,85 m2 a espai lliure la qual està 
situada al costat del torrent mitjançant camí. 
 
 
Article 5.  Sistema d’actuació urbanística i gestió i terminis 
En l’àmbit d’aquesta MP es delimita un sol polígon d’actuació als efectes que s’agrupin 
en una sola les 4 finques registrals existents relacionades a l’epígraf 1.11.1 i es pugui fer 
la cessió prevista a l’epígraf 1.12 . L’ execució es farà pel sistema de compensació i 
s’haurà de completar en el termini d’una etapa de 4 anys 
 
 
Article 6  Mesures preventives i correctores del DAE i terminis d’execució 
S’estableixen com obligatòries les mesures preventives i les mesures correctores del 
Document Ambiental Estratègic que forma part d’aquesta MP. Les mesures que siguin 
executables s’executaran en un termini màxim de 4 anys. Aquelles altres que siguin de 
manteniment o vagin en funció de quant es compleixi el fet que preveuen s’executaran 
en el moment que pertoqui.  
 
 
Article 7  Mesures de foment de la sostenibilitat derivades de l’Informe Ambiental 
Estratègic.  
 

7.1.- Pla de mobilitat sostenible.- Pla de mobilitat sostenible. S’estableix la obligació 
per part de Sosa Ingredients S.L. de redactar i implantar un pla de mobilitat sostenible 
per fomentar l’ús del vehicle compartit i la utilització de les bicicletes amb els 
desplaçaments fins a la fàbrica, en el termini d’un any des de l’aprovació de la 
modificació puntual. Aquest pla desenvoluparà com a mínim les següents mesures: 
-          Implantar aparcaments per bicicletes, amb un mínim del 30% de la plantilla fixe. 
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-          Implantar una borsa de Carpooling a la web de l’empresa, per tal de fomentar 
l’ús compartit de vehicles per anar a treballar. 
-          Desenvolupar una campanya de foment de la mobilitat sostenible, per tal 
d’incentivar els viatges amb bicicleta i cotxe compartit. 
-          Desenvolupar mesures per millorar el confort ambiental pels desplaçaments a 
peu i en bicicleta fins a l’empresa. 
 
7.2.- Pavimentació aparcament. La zona d’aparcament es dotarà d’un paviment 
permeable per minimitzar els efectes de la seva transformació.  
 
7.3.- Contaminació lluminosa. La zona sud de l’àmbit de la Modificació, que inclou 
l’aparcament, serà considerada E2 a efectes de la normativa sobre contaminació 
lluminosa. Per tant, la il·luminació exterior haurà de complir les prescripcions tècniques 
de protecció alta envers la contaminació lluminosa, que són les següents: 
 

a.- Tipus de fonts de llum: 
L’eficàcia de les làmpades ha de ser superior a 65lm/W, a excepció de les 
destinades a il·luminació de seguretat i rètols que serà superior a 45lm/W.  
 

La temperatura del color de les làmpades ha de ser igual o inferior a 3.300 K, 
sempre que això no suposi contravenir la normativa en matèria de seguretat 
industrial o seguretat en el treball. En el cas que, per les exigències funcionals de 
la instal·lació s’hagin d’utilitzar làmpades diferents a les anteriors, s’han de tenir 
en compte les millors tecnologies disponibles en eficiència energètica i d’acord 
amb l’article 9.d) de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, han d’emetre 
preferentment en la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga.  
 
b.- El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels pàmpols ha 
de ser del 5%. 
 
c.- El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha de ser 
el fixat a la taula següent, en funció de la zona de protecció envers la 
contaminació lluminosa sobre la que tingui incidència: 
 

Zona de protecció Il·luminació intrusa 
E2 5 lux 

 
d.- La il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària i 
mentre no estigui en funcionament l’activitat, excepte en els casos previstos en 
l’article 8.1. de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a al protecció del medi nocturn, que han d’estar 
degudament justificats. 
 
e.- El valor màxim de la luminància dels rètols ha de ser de 400 cd/m2 (si 
escau).  
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Article 8.- Vigència 
La modificació puntual del Pla general tindrà una vigència indefinida des del moment 
de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, mentre no es modifiqui justificadament. 
 
En cas d’ésser necessari es podrà modificar el contingut d’aquest document d’acord 
amb el procediment que estableixen els articles 96 a 100 del TRLU. 
 
 
Article 9. Interpretació  
Els dubtes en la interpretació del planejament urbanístic produïts per imprecisions o per 
contradiccions entre documents d’igual rang normatiu es resolen atenent a criteris de 
menor edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció 
ambiental i aplicant el principi general d’interpretació integrada de normes. En el 
supòsit que es doni un conflicte irreductible entre la documentació interpretativa del 
planejament urbanístic i que no pugui ésser resolt atenent a criteris generals determinats 
per l’ordenament jurídic, preval el que estableixi la documentació escrita, llevat que el 
conflicte es refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se 
a la superfície real. 
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5. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACI Ó 
 
 L’apartat “c” de l’article 99.1 del TRLU disposa: 
 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de 
justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació 
vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure 
en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata 

 
Aquesta modificació per les seves característiques i finalitat no comporta la necessitat 
de redactar cap projecte d’urbanització. 
 
No obstant,  el DAE sí que relaciona una sèrie de Mesures preventives i correctores  que 
s’han de realitzar el pressupost de les quals es de 29.000€ + IVA: 35.090€ 
 
Junt amb l’anterior també s’ha de tenir en compte les despeses que origina la formulació 
d’aquesta MP i les que originarà la redacció, tramitació del Projecte de Reparcel·lació i 
la seva inscripció en el Registre de la Propietat, sense perjudici d’haver de considerar la 
constitució i gestió, si escau, d’una Junta de Compensació. Les anteriors actuacions 
s’avaluen prudencialment en la quantitat de 35.000€ + IVA = 42.350€ 
 
També cal tenir en compte el pagament metàl·lic1.10 d’aquesta memòria en 35.155€ 
 
A això s’ha d’afegir les mesures detallades en l’Informe Ambiental Estratègic, per les 
quals es destina una partida de 25.000 €.  
 
En resum el pressupost que es deriva de les anteriors actuacions és el següent 
 

- Implantació de les mesures correctores i preventives..................35.090€ 
- Implantació de les mesures derivades de l’IAE...........................25.000 € 
- Redacció i tramitació de la Modificació Puntual, Projecte de Reparcel·lació, 

protocolització Notarial del mateix, inscripció en el Registre de la Propietat, 
constitució i gestió, si escau, Junta de Compensació...................42.350€ 

- Pagament metàl·lic valor unitari 15% aprofitament ....................35.964€ 
 

TOTAL PRESSUPOST.........................................................................138.404€ 
 
El rendiment que es deriva de la nova ordenació supera amb escreix els costos 
anteriorment relacionats doncs els beneficis que es deriven de poder regularitzar la 
situació dels edificis existents més la possibilitat de poder annexar una sèrie de volums 
totalment indispensables per a obtenir la certificació IFS, més la implantació de forma 
regular d’un aparcament dels treballadors de l’empresa superen àmpliament els costos 
d’implantació de la MP que es proposa.  
 
Moià,  febrer de  2017 
 
Carles Xavier Pla i Buxó                               Antoni Companys Ferran 
Secretari Ajuntament en excedència.             Doctor Arquitecte 
Advocat ICA de Vic Nº 520.                         COAC nº 15.110.6 
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HASTA EL 30/07/2017, EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL ES DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA ESTE INMUEBLE

Fecha y hora

Fecha 2/11/2016

Hora 18:13:05

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral 4590702DG2249S0001YS

Localización CL SOT D'ALUIES,DEL08180 MOIA (BARCELONA)

Clase Urbano

Uso principal Industrial

Superficie construida(*) 2.965 m2

Año construcción 1970

PARCELA CATASTRAL

Parcela construida sin división horizontal

Localización CL SOT D'ALUIES,DELMOIA (BARCELONA)

Superficie gráfica 3.854 m2

CONSTRUCCIÓN

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2 Tipo Reforma Fecha Reforma

INDUSTRIAL 00 01 1.461

INDUSTRIAL 00 02 1.298

ALMACEN 00 03 206
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02/11/2016  18:15:22  
   Secretaría de Estado de Hacienda    Dirección General del Catastro  

    Inicio/Desconectar     Consulta de Datos Catastrales Ayuda   Contactar
Consulta y certificación de Bien Inmueble

HASTA EL 30/07/2017, EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL ES DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO EN EL QUE SE
ENCUENTRA ESTE INMUEBLE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral 08137A007002130001OB             

Localización Polígono 7 Parcela 213SOT DE LUIES. MOIA (BARCELONA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Superficie construida (*) 959 m2

Año construcción 2003

PARCELA CATASTRAL

Parcela construida sin división horizontal

Localización Polígono 7 Parcela 213SOT DE LUIES. MOIA (BARCELONA)

Superficie gráfica 3.933 m2

CONSTRUCCIÓN

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2 Tipo Reforma Fecha Reforma

INDUSTRIAL 00 01 875

INDUSTRIAL 00 02 84

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2

0 C Labor o Labradío secano 01 2.974

(*) Definición de superficie

¿Cómo se pueden obtener datos protegidos (titularidad y valor catastral) de los inmuebles y certificados telemáticos de los mismos?

Cartografía

Consulta Descriptiva y Gráfica

Imprimir Datos
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02/11/2016  18:16:48  
   Secretaría de Estado de Hacienda    Dirección General del Catastro  

    Inicio/Desconectar     Consulta de Datos Catastrales Ayuda   Contactar

Castellano    Galego    Català    English  
Consulta y certificación de Bien Inmueble

HASTA EL 30/07/2017, EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL ES DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRA
ESTE INMUEBLE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral 08137A007001070000IA             

Localización Polígono 7 Parcela 107SOT DE LUIES. MOIA (BARCELONA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

PARCELA CATASTRAL

Localización Polígono 7 Parcela 107SOT DE LUIES. MOIA (BARCELONA)

Superficie gráfica 28.375 m2

Participación del inmueble 100,000000 %

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2

a C Labor o Labradío secano 02 22.114

b MT Matorral 00 1.261

c MT Matorral 00 2.407

d MT Matorral 00 862

e C Labor o Labradío secano 02 1.731

(*) Definición de superficie

¿Cómo se pueden obtener datos protegidos (titularidad y valor catastral) de los inmuebles y certificados telemáticos de los mismos?

Volver

Cartografía

Consulta Descriptiva y Gráfica

Imprimir Datos
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02/11/2016  18:17:44  
   Secretaría de Estado de Hacienda    Dirección General del Catastro  

    Inicio/Desconectar     Consulta de Datos Catastrales Ayuda   Contactar
Castellano    Galego    Català    English  

Consulta y certificación de Bien Inmueble

HASTA EL 30/07/2017, EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL ES DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO EN EL QUE SE
ENCUENTRA ESTE INMUEBLE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral 4590701DG2249S0001BS             

Localización CL SOT D'ALUIES,DEL08180 MOIA (BARCELONA)

Clase Urbano

Uso principal Industrial

Superficie construida (*) 4.193 m2

Año construcción 1970

PARCELA CATASTRAL

Parcela construida sin división horizontal

Localización CL SOT D'ALUIES,DELMOIA (BARCELONA)

Superficie gráfica 5.805 m2

CONSTRUCCIÓN

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2 Tipo Reforma Fecha Reforma

SOPORT. 50% 00 01 78

ALMACEN 00 02 511

INDUSTRIAL 00 03 2.775

INDUSTRIAL 00 04 798

DEPOSITOS 00 05 31

(*) Definición de superficie

¿Cómo se pueden obtener datos protegidos (titularidad y valor catastral) de los inmuebles y certificados telemáticos de los mismos?

Cartografía

Consulta Descriptiva y Gráfica

Imprimir Datos
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