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1 INTRODUCCIÓ 
L’empresa ACC Assessors Ambientals de Catalunya S.L.U. realitza el present 
document ambiental estratègic1, en el marc de l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada, per tal d’avaluar les possibles repercussions ambientals que es 
podrien derivar de l’aprovació i desplegament de la Modificació Puntual (MP) del 
Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal del Sector Industrial Sot D’Aluies 
al municipi de Moià. L’àmbit de la MP i la proposta d’ordenació es pot veure a 
la següent il·lustració: 

Il·lustració 1: Ortofoto i MP. Font: ICGC i Equip redactor. 

 

El DAE pretén prevenir els impactes previstos i definir una estratègia de 
desenvolupament sostenible de la MP, que queda circumscrita dins l’àmbit del 
terme municipal de Moià i integrar des de bon principi un seguit de criteris i 
objectius ambientals. 

MOTIVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA 

Tal com es detalla a la Comunicació sobre el tràmit ambiental que s'escau a la 
modificació puntual del PGOU en la zona del sector industrial Sot d'Aluies 
Referència: OTAACC20160012; “La disposició addicional vuitena d'aquesta llei 

                                          
1 En endavant ens hi referirem amb el nom de DAE. 
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(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, són 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”. 

Aquest és el nostre cas ja que la MP avaluada no constitueix una variació 
fonamental de les estratègies del PGOU. La Comunicació citada també detalla:  

“Quan al procediment, segueix vigent el que determina la llei 21/2013 en el seu 
article 29, de forma que, a més de la proposta de modificació, cal presentar 
juntament amb la sol·licitud, un document ambiental estratègic”. 

OBJECTIU DE LA MP 

D’acord amb la memòria de la MP l’objectiu de la mateixa és:  

“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”. 

FONAMENTS DE DRET 

La disposició final 11ª de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les 
Comunitats un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor.  

Així mateix, la seva disposició transitòria 1ª concreta que la llei esmentada és 
d’aplicació a tots els plans l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a 
partir del dia de la seva entrada en vigor.  

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull 
el marc normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i 
programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient aprovats 
per l’Administració o pel Govern, pels ens locals i pel Parlament, d’aplicació en 
tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal.  

L’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
disposa que l’avaluació ambiental del planejament urbanístic que hi estigui 
sotmès s’integra en el procediment d’elaboració dels plans urbanístics. Aquesta 
integració es regeix per aquest precepte, per la disposició transitòria divuitena 
del Decret legislatiu esmentat, i per l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en allò que no 
s’oposi a la legislació bàsica estatal en matèria d’avaluació ambiental.  
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A continuació es presenta l’esquema legal aplicable en el marc de l’avaluació 
ambiental estratègica d’acord amb el document de novetats legals elaborat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTeS) de la Generalitat de Catalunya: 

Il·lustració 2: Marc legal aplicable. Font: DTeS. 

 

Pel que fa a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920 de 24.7.2015), 
cal destacar, des del punt de vista de l’AAE, la disposició addicional vuitena: 

8. Vigència de la Llei 6/2009. 

Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada 
en vigor de la Llei 16/2015 es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 
en allò que no contradigui la normativa bàsica continguda en la Llei de l’Estat 
21/2013 i en la resta per les prescripcions d’aquesta normativa bàsica.  

Pel que fa al procediment al que s’ha de sotmetre la MP objecte de la present 
AAE, aquest es detalla al següent esquema: 

Il·lustració 3: Esquema procés Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada. Font: DTeS. 
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1.1 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

A més de presentar els plans i programes que poden tenir alguna influència 
sobre la MP objecte del present document, en aquest apartat es pretén també 
presentar les principals determinacions dels plans territorials i urbanístics que 
són d’aplicació a l’àmbit estudiat. Així es pararà especial atenció a les 
determinacions de: 

 Pla General d’Ordenació Urbana de Moià. 
 Pla territorial parcial de les comarques centrals. 
 Catàleg de paisatge de les comarques centrals. 

1.1.1 PLANEJAMENT GENERAL 

Com s’ha dit, al municipi de Moià on s’ubica la MP avaluada són vigents les 
determinacions de la Revisió del PGOU de Moià (ref: 1984/000479/N). L’àmbit 
ocupa una part de sòl urbà consolidat (meitat nord de l’àmbit) i una zona 
(situada a la meitat sud de l’àmbit) que es situa en sòl no urbanitzable. Tot 
plegat es pot veure a la següent il·lustració. 

Il·lustració 4: Planejament municipal vigent. Font: MUC2. 

 

L’àmbit situat en sòl urbà consolidat és qualificat dins la Zona d’indústria 
extensiva (clau E) que tal com detalla normativa: Correspon el tipus 
d'ordenació a zones integrades totalment per edificacions industrials 
consolidades amb anterioritat a la vigència del Pla General. I és regulat a 
l’article 5.2.2.2 de la normativa que, en síntesi, detalla: 

 Queda admesa l'ocupació del 50% del solar. 

                                          
2 Mapa urbanístic de Catalunya. 
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 S’admet un volum màxim d’edificació de 4m3/m2 de parcel·la. 
 Habitatge: S'admet com a màxim dos habitatges per industria sempre que 

es superin els 5.000 m2. Si no es superen només s’admet un habitatge. 
Sempre en els casos i condicions que s'estipuli en les ordenances municipals. 

 Ús industrial: S'admeten en general els usos d’emmagatzematge, taller, 
fabricació i sense més limitacions que les derivades del PGOU i de la 
legislació. S’admeten activitats de fins a quarta categoria (d’acord amb la 
classificació del PGOU). 

 Queden prohibides les activitats que puguin donar lloc a danys a la riquesa 
agrícola, forestal, pecuària, tret del cas de que les mesures correctores en 
garanteixin la total eliminació del seu origen. 

 Es prohibeixen expressament les activitats classificades com a perilloses (fa 
referència al “Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas” (BOE 7/12/61)). 

Cal notar, a més, que la zona industrial (inclosa al SU) forma part del Pla parcial 
d'ordenació industrial "Sot d'Aluies-Sector VII" (1993/002150/N). 

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. 

1.1.2 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES 
CENTRALS 

El municipi de Moià, es troba dintre de l’àmbit del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Centrals (PTPCC) que va ser aprovat definitivament el 16 de 
Setembre de 2008. 

D’acord amb el PTPCC la zona industrial inclosa a la clau E (Sòl urbà - PGOU de 
Moià), es situa dins el sistema d’assentaments a la categoria de nucli històric 
i les seves extensions (que inclou tot el nucli urbà de Moià). La resta de 
l’àmbit, situat a la meitat sud del mateix (que inclou edificacions ja existents i 
zones d’ús agrícola), es situa dins el Sistema d’espais oberts del PTPCC, 
concretament dins els sòl de protecció preventiva: inclou aquells espais que 
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no tenen un valor excepcional ni condicionants físics que els facin objectivament 
inadequats per al desenvolupament urbanístic i alhora són compatibles amb 
l’estratègia de desenvolupament del sistema d’assentaments urbans proposada 
pel Pla. 

Pel que fa a la zona inclosa dins el sistema d’assentaments (nucli històric i les 
seves extensions) el PTPCC defineix per al municipi de Moià l’estratègia de 
creixement moderat. 

La normativa del PTPCC desenvolupa la regulació dels sòls de protecció 
preventiva (dels quals la meitat sud i una part de l’est de l’àmbit estudiat forma 
part) a l’article 2.10 on determina que: El Pla considera que cal protegir 
preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament 
d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla 
estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser 
urbanitzades i edificades, si escau. 

A l’article 2.11 de regulació dels sòls de protecció preventiva del PTPCC, la 
normativa especifica, entre d’altres, el següent: 

 El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació 
urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable. 

 Els plans d’ordenació urbanística municipal pot, si s’escau, classificar com a 
urbanitzable les peces de sòl de protecció preventiva. 

Tot plegat es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 5: Sistema d’espais oberts. Font: PTPCC. 
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1.1.3 CATÀLEG DEL PAISATGE DE LES COMARQUES CENTRALS 

Moià es troba dins l’àmbit del Catàleg de paisatge de la de les Comarques 
Centrals, aprovat inicialment el 19 de gener de 2016 (Edicte de 19 de gener de 
2016, sobre una resolució referent al Catàleg de Paisatge de les Comarques 
Centrals). 

D’acord amb el mapa d’unitats del paisatge, tot el T.M. de Moià, i per tant 
l’àmbit estudiat, es situa a la Unitat de Paisatge 12: Moianès. Les principals 
característiques paisatgístiques de la unitat on es situa l’àmbit estudiat i el 
conjunt del T.M. de Moià són: 

 Altiplà basculat cap a l’oest, amb drenatge cap al Llobregat, que enllaça les 
cingleres de la part baixa d’Osona amb els contraforts muntanyosos del 
Bages. 

 Relleu ondulat, amb pujols allomats, únicament exceptuats en el pla de Moià. 
 Coberta forestal densa i ufanosa, dominada pel pi roig i el roure martinenc. 
 Moltes poblacions s’assenten en pendents inclinats orientats cap a la solana. 

Per exemple, Moià i Calders. 
 L’aïllament respecte zones veïnes més poblades, en part per la sinuosa xarxa 

viària, ha preservat un paisatge tradicional de pagès, que propicia una 
imatge de continuïtat històrica. 

 Forta identitat territorial que s’ha vist traduït en la creació d’una nova 
comarca catalana. 

 Existència d’espais d’interès geològic i ambiental: coves del Toll, zona 
humida de l’Estany. 

 La coberta forestal densa i ufanosa ha propiciat la inclusió de diversos espais 
al PEIN, com ara Moianès vall de Marfà, Moianès-Puig-rodó, Moianès-
Bussanya, o Moianès-baga del Soler-serra de l’Estany-bagues del Perer. 

 Conjunts arquitectònics de gran interès patrimonial: Santa Maria de l’Estany, 
nucli antic de Moià, castells de Calders. 

 Existència d’un gran nombre de masos, dedicats a activitats agropecuàries, 
en bon estat de conservació. 

1.2 PRINCIPIS DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

Els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible són: 

1. Compactació i optimització del sòl urbà existent. 

És important que es prioritzi un creixement urbà agrupat, un creixement urbà 
que vagi en detriment de l’expansió urbana de forma extensiva, és a dir, es 
tracta de propiciar un entorn urbà compacte i amb una bona diversitat d’usos. 

És important potenciar la renovació i rehabilitació d’àrees urbanes obsoletes i 
la dotació d’equipaments en el sòl urbà consolidat.  
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Cal adoptar densitats raonablement elevades que, sense caure en la congestió, 
permetin tipologies urbanes més eficients i fomentin una riquesa i diversitat 
més grans en les relacions socials i econòmiques. 

2. Cohesió social i millora de les condicions de vida de la població. 

La previsió de nous creixements urbans i la millora dels existents, junt amb la 
millora dels equipaments i espais públics han de garantir assolir el llindar de 
qualitat de vida i fomentar la cohesió social enfront del risc de segregació social, 
davant la separació dels ciutadans sobre el territori en funció de la seva 
capacitat d’accés a l’habitatge o davant els perills de la formació de “guetos”. 

3. Cercar fórmules que permetin la flexibilitat i la mixticitat dels usos 
del sòl. 

Potenciar, sempre que sigui compatible, la mixticitat i la barreja de sòl 
residencial, activitats econòmiques i equipaments i serveis, amb l’objectiu de 
millorar l’accessibilitat dels ciutadans i ciutadanes als serveis bàsics de la ciutat. 

4. Foment de la construcció sostenible que fomenti l’estalvi i l’ús 
eficient dels recursos naturals. 

Dotar les noves àrees urbanitzables amb els sistemes adients d’urbanització 
(xarxes separatives de clavegueram, soterrament de bona part dels serveis i 
infraestructures, dotació de xarxa de fibra òptica i de gas, l’enllumenat públic 
amb sistemes d’estalvi energètic o la utilització de sistemes ecològicament 
sostenibles).  

De manera complementària caldria disposar dels instruments normatius per tal 
d’afavorir la construcció sostenible, així com l’ús d’energies alternatives, 
sistemes passius,..., pels habitatges, tant de nova promoció com en la 
remodelació dels existents. 

5. Prevenció de riscos naturals i tecnològics  

Considerar les àrees de risc en l’assignació dels usos del sòl (zones inundables, 
inestables, amb risc d’incendi,...) i regular de forma acurada la implantació 
d’activitats de risc. 

6. Reducció i valorització dels residus.  

Fomentar la reutilització i reduir l’abocament de residus mitjançant la promoció 
de la deixalleria i els sistemes de recollida selectiva.  

Contemplar les millors alternatives de contenidorització selectiva (àrees de 
vorera i àrees d’aportació) considerant el soterrament de contenidors i la 
informatització de la recollida. Preveure la generació i la gestió de residus de la 
construcció i la demolició, tant restes d’obra com terres d’excavació.  

Aquest residus s’hauran de tractar correctament mitjançant gestors autoritzats, 
ja siguin plantes de reciclatge o dipòsits controlats de runes, excepte aquells 
materials (terres) que es puguin utilitzar en altres obres (rebliment de 
carreteres...), tot això seguint les directrius establertes per la legislació vigent. 
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7. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació.  

Establir, o proposar, normatives encaminades a reduir la contaminació produïda 
per les activitats, siguin industrials i del sector terciari, com també i 
especialment de les activitats ramaderes. 

8. Millora de la mobilitat 

Afavorir les condicions objectives per incentivar l’autocontenció i 
l’autosuficiència, tot disminuint els recorreguts de mobilitat obligada. 

Amb això és important garantir la mobilitat, amb especial atenció a les persones 
amb mobilitat reduïda, fonamentada en el transport públic mitjançant un 
correcte disseny dels sistemes d’assentaments i una correcta integració dels 
espais de transport i de la logística en la matriu territorial i urbana que minimitzi 
l’impacte ambiental per fragmentació i/o ocupació del sòl. 

9. Permeabilització i desfragmentació del territori 

És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori i en conseqüència 
la connectivitat dels espais lliures, evitar la formació de barreres i prevenir els 
processos de fragmentació de teixits i paisatges rurals. 

10. Conservació de la biodiversitat i el patrimoni en general 

És important garantir la conservació en xarxes d’espais d’interès natural, de 
mostres suficients i ecològicament viables d’ecosistemes, hàbitats i espècies i 
els àmbits de connexió per a la dispersió d’espècies i altres elements del 
patrimoni natural d’interès geològic, paisatgístic, ... així com el patrimoni 
cultural civil i religiós. També és important introduir el concepte de biodiversitat 
en la planificació i el tractament dels espais lliures urbans. 

11. Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels 
ambients rurals i Urbans 

Cal fixar objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge 
presents en el territori i protegir les unitats més excepcionals i que donen 
identitat al municipi. 
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2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 
L’objectiu del present apartat és el d’oferir una visió global, sintètica i integrada 
dels principals requeriments ambientals que cal tenir en compte a l’hora de 
proposar una ordenació per a l’àmbit objecte d’avaluació ambiental. 

2.1 PERFIL AMBIENTAL DE L’ÀMBIT ESTUDIAT 

A més d’analitzar punt per punt a través de diversos subapartats els elements 
definidors del perfil ambiental, a partir de l’anàlisi elaborat en el present 
apartat, es procedirà a determinar el objectius ambientals que s’hauran de tenir 
en compte en el desenvolupament del planejament. 

2.1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT 

L’àmbit de la MP ocupa una superfície total de 18.321,84 m2 d’acord amb la 
Memòria de la MP. Es situa al sud-oest del nucli urbà de Moià. Entre les 
principals infraestructures de comunicació cal destacar la carretera C-59 que 
creua el T.M. de Sud a Nord i la carretera N-141c que el creua d’est a oest. 

Il·lustració 6: Emmarcament. Font: ICGC. 

 

L’àmbit de la MP es situa a l’extrem sud oriental del polígon industrial Sot 
d’Aluies tal com es pot veure a la següent il·lustració: 
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Il·lustració 7: Situació. Font: ICGC. 

 

Per últim es presenta a la següent il·lustració la situació de diversos punts des 
d’on s’han pres fotografies de l’àmbit estudiat: 

Il·lustració 8: Punts fotografiats. Font ACC-2016. 
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CLIMATOLOGIA I CANVI CLIMÀTIC 

El clima és mediterrani condicionat per la continentalitat, l’altitud i sobretot el 
relleu, amb temperatures contrastades; la mitjana de Moià és de 11,7ºC, però 
l’amplitud tèrmica oscil·la entre els -6ºC del gener als 30,5ºC de l’agost. En 
conjunt les temperatures de l’hivern són molt fredes i les de l’estiu molt altes 
pel caldejament de l’aire. La pluviositat és un xic superior als 600 mm anuals 
(625 mm a Moià, mitjana de tres estacions) i augmenta en sentit S-N, amb un 
màxim estiuenc (agost i setembre) a causa de les tempestes, essent l’hivern 
l’estació més eixuta. 

La manca de barreres orogràfiques que afavoreixin la condensació fa que la 
pluviositat en conjunt resti per sota de la veïna Plana de Vic, però una mica 
més elevada que la del Bages. La innivació és escassa, amb una mitjana de 5 
dies a l’any que poden aportar fins 50 mm de neu. 

Canvi Climàtic  

El marc del problema del canvi climàtic és global però, en canvi, els impactes i 
les eventuals accions d’adaptació són diferents per a cada territori. De les 
conclusions (que poden afectar la zona estudiada) de la diagnosi presentada a 
l’Estratègia Catalana Contra el Canvi climàtic se'n desprèn: 

 Augment significatiu i robust de la temperatura, del nombre de mesos càlids 
i secs o molt secs i disminució dels mesos freds.  

 Les tendències projectades en precipitació no són tan robustes, però es  
projecta una reducció mitjana de l’aportació de cabal als nostres rius que a 
llarg termini (2071-2100) podria arribar a ser entre el 16 al 34%. 

 Disminució de la velocitat del vent amb un major rang de variabilitat.  
 Tendència estadísticament significativa, a totes les fondàries, de l’augment 

de la temperatura de l’aigua del mar observada des de 1973 (l’Estartit).  
 Pel que fa als territoris de Catalunya més vulnerables als impactes del canvi 

climàtic, la diagnosi apunta que el Pirineu i el litoral, i dins aquest àmbit 
especialment el delta de l’Ebre, són les àrees geogràfiques que presenten 
una major vulnerabilitat. 

 Els prats i els boscos de muntanya són ecosistemes molt amenaçats pels 
canvis en les condicions climàtiques. L’escalfament podria tenir un efecte 
positiu sobre la productivitat de prats, boscos i pastures, però l’amenaça 
d’extinció d’algunes especies i de pèrdua de la qualitat de la biodiversitat és 
real. Així mateix, a llarg termini podria produir-se un canvi en la distribució 
de la vegetació dels boscos, amb les zones baixes i meridionals enriquint-se 
en plantes de matollar, el bosc mediterrani pujant de cota en les zones de 
muntanya i els boscos de muntanya tendirien a enrarir-se. 

Pel que fa a la previsió dels efecte futurs del canvi climàtic, a Catalunya 
cal referir-se a la documentació de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 
Climàtic (ESCACC), concretament a l’Annex II sobre la generació d’escenaris 
climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI. Amb una resolució 
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horitzontal dels resultats fins a 10 km. Es consideren tres zones de Catalunya 
(Pirineu, Interior i sistema Litoral -Prelitoral): 

Il·lustració 9: Zonificació de les simulacions climàtiques regionalitzades. Font (ESCACC). 

 

Es tracta d’una regionalització dinàmica desenvolupada emprant un model de 
pronòstic meteorològic (el model WRF), dues simulacions diferents del model 
de circulació general i tres escenaris d’emissions de GEH (A2 -greu-, A1B -
intermedi- i B1 -moderat). 

Moià es situa a la regió interior. Les principals característiques de l’escenari on 
s’ubica el municipi tal com és definit a l’ESCACC es detalla a continuació: 

- La T de l'aire a 2 m augmenta la mitjana anual entre +0,7 ºC a +1,8 
ºC en 50 anys (A2, A1B i B1). A mitjans segle XXI la T mitjana podria 
arribar a ser de +1,3 ºC. 

- La precipitació mitjana anual varia entre +12,2% i -22,0% en 50 
anys (A2, A1B i B1) (no tots els valors són estadísticament significatius). 
A mitjans segle XXI la precipitació mitjana podria disminuir -7,2%. 

- Velocitat mitjana anual del vent a 10 m augmenta entre +0,2% i -
5,7% en 50 anys (no tots els valors són estadísticament significatius). 
A mitjans segle XXI la velocitat mitjana del vent podria disminuir -2,6%. 

Escala estacional 

 Estiu: A mitjans segle XXI la T mitjana augmenta +1,9 ºC al nord de la zona 
Interior (escenari A1B). Força incertesa per la precipitació mitjana estival. 

 Hivern: A mitjans segle XXI augment de la T mitjana entre +0,3 ºC i +1,1 
ºC. La majoria de simulacions proporcionen augments de precipitació 
mitjana hivernal que poden arribar a +30% al nord de la zona, però les 
simulacions amb l’escenari A2 mostren poca variació o lleugera disminució 
d’aquesta variable. 

 Primavera: A mitjans segle XXI augment de la T mitjana de +1,3 ºC al nord 
de la zona Interior (escenari A1B). Tret d’una simulació amb l’escenari A1B, 
la resta de simulacions proporcionen disminucions de la precipitació en 
aquesta zona, que podrien ser superiors a -25%. 

 Tardor: Augments intermedis de temperatura, però grans incerteses per a 
la precipitació. 
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Fenòmens extrems 

 Augment de la freqüència de mesos molt càlids.  
 Disminució de la freqüència de mesos molt freds.  
 Augment considerable de mesos secs, però augment apreciable de mesos 

molt plujosos.  
 Augment dels mesos amb velocitat mitjana del vent força baixa o poc 

ventosos.  
 Per a la majoria de simulacions, disminució important del nombre de dies de 

glaçada (dies amb temperatura mínima igual o inferior a 0 °C) respecte del 
1971-2000. En general, augmenta lleugerament el nombre de nits tropicals 
(dies amb temperatura mínima igual o superior a 20 °C). 

 Poca variació o lleuger augment del nombre de dies amb precipitació 
abundant (dies amb precipitació diària superior a 20 mm), i augment 
(especialment al sud d’aquesta zona) de la longitud màxima de la ratxa seca 
(màxim nombre de dies consecutius en un any amb precipitació inferior a 
1,0 mm).  

Els principals impactes provocats pel canvi climàtic i sobre els quals la MP 
avaluada hi pot tenir algun efecte són: 

 Fort impacte en els recursos hídrics. 
 Majors condicions de sequera i augment del risc d'incendis forestals. 
 Afectació en els cultius de secà i cereals. 
 Afectació en el poder de generació elèctrica d'origen eòlic. 

Pel que fa als sectors i sistemes més vulnerables als impactes climàtics, la 
diagnosi determina que els principals sectors i sistemes més vulnerables al 
canvi climàtic a Catalunya són (es detallen només aquells que poden tenir 
afecció al T.M. de Moià): 

Aigua: És el sistema més vulnerable als impactes climàtics observats i futurs 
a Catalunya. De les afectacions sobre l’aigua i la seva gestió en depenen molts 
dels impactes derivats sobre altres sectors i sistemes. La diagnosi tècnica 
efectuada apunta clarament a la disminució de la disponibilitat d’aigua, les 
seves alteracions fisicoquímiques i les alteracions en masses d’aigua 
subterrànies així com en els règims estacionals.  

Agricultura i ramaderia: Sector molt vulnerable als impactes climàtics ja 
observats i futurs sobre la producció agrícola de cereals, fruita dolça, oliveres 
o vinya. La menor disponibilitat d’aigua aconsella l’adaptació de les polítiques 
agràries cap a l’impuls de productes pròxims i d’alta qualitat (com la vinya i 
l’olivera).  

Biodiversitat: Sistema molt vulnerable per les afectacions ja observades en 
els canvis fenològics, migracions i composició d’espècies i canvis funcionals.  

Boscos (gestió forestal): Sistema molt vulnerable amb afectacions ja 
observades com els canvis en la distribució de les espècies, la major aridesa i 
erosió de sòls i l’augment del risc d’incendis forestals.  
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Mobilitat i infraestructures de transport: Sistema molt vulnerable als 
impactes climàtics associats a fenòmens meteorològics extrems. Les 
afectacions sobre el transport viari, ferroviari comporten importants 
implicacions econòmiques i socials.  

Turisme: Sector molt vulnerable als impactes climàtics amb variacions del 
confort tèrmic, afectacions de la cota de neu o disponibilitat de recursos hídrics 
ja observats a Catalunya. 

ALTIMETRIA 

L’àmbit i el conjunt del municipi es situen a l’altiplà estructural del Moianès que 
separa les depressions de la Plana de Vic i la del Bages. A l’entorn de l’àmbit 
estudiat les alçades oscil·len entre els prop de 950 metres a les zones més 
elevades situades al nord i a l’oest del nucli de Moià i els poc més de 500 metres 
a les zones més baixes coincidents amb les rieres i torrents. 

Il·lustració 10: Altimetria. Font: ICGC. 

 

L’àmbit estricte de la MP es troba a una zona amb alçades d’entre 659 i 669 
metres sobre el nivell del mar. 

CLINOMETRIA 

Malgrat l’orografia muntanyosa del conjunt del Moianès, la zona estudiada i el 
conjunt del nucli urbà de Moià es situen en una zona majoritàriament planera. 
Tot i així apareixen pendents destacables, superiors al 20%, al llarg dels límits 
de l’àmbit coincidint amb els torrents i rieres existents. Aquests pendents són 
especialment rellevats a la zona est i sud de l’àmbit. A l’est coincidint amb el 
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Sot d’Aluies i el Torrent del Mal Pas i al sud coincidint amb feixes agrícoles. Tot 
plegat es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 11: Pendents. Font: ICGC. 

 

Es presenten a continuació fotografies de les zones limítrofes amb més pendent 
observades a l’entorn de l’àmbit de la MP.  

Fotografies 1: Zones amb pendents destactats prop del límit est de l’àmbit. Font ACC 2016. 

 
Límit sud est de l’àmbit (punt 27)        Límit nord est de l’àmbit (punt 23) 

2.1.2 OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL 

Les zones on s’ubica l’actual activitat industrial són, d’acord amb el mapa de 
cobertes del sòl del CREAF, zones industrials i comercials i ocupen més de la 
meitat (zona nord) de l’àmbit estudiat. Al sud, la zona on es preveu d’ampliar 
l’àmbit existent és actualment terreny agrícola.  
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Cal destacar l’àmbit del Sot d’Aluies (Torrent del Mal Pas i Torrent de Font 
Candelera) l’entorn immediat del qual és bosc de ribera mentre que el marge 
que separa el curs fluvial i la zona de la MP és cobert de matollars. La distribució 
dels usos del sòl a l’entorn de l’àmbit de la MP es pot veure en la següent 
il·lustració: 

Il·lustració 12: Mapa de cobertes del sòl -4rta edició 2009. Font CREAF. 

 
 
Fotografies 2: Vista del camí i la zona de bosc de ribera situada a l’est de l’àmbit (punt 24). Font: 
ACC 2016. 

 

D’altra banda si parem atenció a l’estat originari de l’àmbit estudiat, abans que 
s’hi implantessin els actuals usos industrials, comprovem que es tractava d’una 
zona majoritàriament agrícola. A més, també s’hi identifiquen dos elements de 
rellevància ambiental, que a la següent il·lustració es marquen en lila, i que són 
un torrent i un marge.  

A la zona del torrent actualment s’hi situen les construccions més antigues de 
l’àmbit. L’altre element destacable ambientalment es situa al nord est de l’àmbit 
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i es tracta d’un petit marge entre camps. Aquest marge actualment ja no 
existeix i es tracta d’una zona que es va reomplir de terra cap als anys 60. 
Aquest fet ha provocat, d’acord amb la informació facilitada per la direcció de 
Sosa Ingredients S.L., problemes d’assentament dels edificis i indica la 
necessitat de reforçar l’estabilitat de tot l’àmbit a l’extrem nord est del mateix 
mitjançant l’extensió cap al nord de l’escullera que actualment ja existeix a 
l’extrem sud-est de l’àmbit existent. 

Il·lustració 13: Imatge àrea de l’àmbit estudiat (1956). Font: Equip redactor, ACC 2016 i ICGC. 

 

2.1.3 CICLE DE L’AIGUA 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

L’àmbit estudiat, com la resta del T.M. de Moià es situa a la conca del Llobregat. 
A l’àmbit de Moià la xarxa hídrica és molt extensa i formada per gran quantitat 
de rieres i torrents que aigües avall són tributaris del Llobregat.  

En aquest àmbit comarcal cal destacar el curs més rellevant és la riera de 
Calders, formada a Monistrol de Calders.  

A Moià destaquen per la seva importància relativa els cursos fluvials següents: 
Torrent de l’Om, Riera del Gai, Torrent de les Graus (sector nord del municipi) 
Riera de Castellnou i Torrent de la Font d’esqueix (sector sud del municipi).  

A la zona d’influència de l’àmbit estudiat cal destacar el Torrent de Font 
Candelera, que com s’ha vist, té una petita zona de bosc de Ribera associada. 

L’àmbit es situa en una zona propera a la capçalera del Torrent de Font 
Candelera que neix al sud del nucli de Moià, prop de Cal Teixidor a uns 400 
metres (resseguint el curs del torrent) al nord de l’àmbit estudiat. Cal també 
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fer esment que el Torrent de la Candelera desemboca a la Riera de Castellnou 
a aproximadament 1.200 metres resseguint el curs del torrent pocs metres 
després del Salt Candeler dins el mateix T.M. de Moià. 

Fotografies 3: Torrent de la Candelera (punt 25). Font: ACC 2016. 

 

També cal fer esment d’un curs menor, el Torrent del Mal Pas que és un petit 
curs generalment sec i sense vegetació de ribera associada situat al terç nord 
del límit est de l’àmbit.  

Fotografies 4: Torrent del Mal Pas (punt 22). Font: ACC 2016. 

 

D’altra banda també es detecten dos cursos més que afecten l’àmbit estudiat. 
Ambdós són torrents innominats que han estat canalitzats i/o desviats.  

El primer situat al límit nord oest de l’àmbit i el segon és un curs desviat que 
recull les aigües del primer, i d’un petit rec agrícola present a la zona, passant 
de nord a sud per l’extrem oest de l’àmbit: 
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Fotografies 5: Canalització a cel obert del torrent innominat al nord oest de l’àmbit (punt 3). Font: 
ACC 2016. 

 

La hidrologia superficial, sense tenir en compte les canalitzacions que s’han dut 
a terme i d’acord amb la base topogràfica de l’ICGC a l’entorn de l’àmbit 
estudiat es presenta en la següent il·lustració: 

Il·lustració 14: Hidrologia. Font: ICGC. 

 

Cal tenir en compte que l’anterior il·lustració no inclou totes les variacions que 
la xarxa hidrogràfica a patit a l’àmbit a través de desviaments i canalitzacions, 
realitzades durant els darrers anys. Per això a continuació es presenta l’estat 
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actual de la hidrologia de la zona tenint en compte les canalitzacions i els 
desviaments que s’hi han dut a terme: 

Il·lustració 15: Hidrologia Actual. Font: ACC 2016 

 

INUNDABILITAT 

No es disposa de zonificació de la inundabilitat al municipi. I tanmateix cal parar 
atenció a la inundabilitat d’acord amb criteris geomorfològics, des d’aquest punt 
de vista s’observa risc d’inundació vinculat als cursos fluvials identificats en 
aquest apartat. Cal notar que el curs hídric més destacable, situat a l’est de 
l’àmbit (fora dels límits estrictes de la MP), queda enclotat respecte a la zona 
industrial fet que disminuirà els efectes sobre l’àmbit estudiat del risc 
d’inundabilitat associat al Torrent de Font Candelera (cal a més recordar que 
ens trobem en una zona de capçalera ja que aquest torrent neix prop de l’àmbit 
estudiat -a uns 400 metres-). 

D’altra banda també cal esmentar que a l’extrem nord oest de l’àmbit per on hi 
discorre un curs menor innominat s’havia dut a terme una canalització a cel 
obert cap a l’est i una altra de subterrània que davalla de nord a sud per sota 
de l’àmbit. 

La inundabilitat (criteris geomorfològics) d’acord amb la cartografia de l’ACA a 
l’entorn de l’àmbit estudiat es pot veure a la següent il·lustració: 
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Il·lustració 16: Zones inundables (criteris geomorfològics). Font: ACA. 

 

QUALITAT DE LES AIGÜES SUPERFICIALS 

Aquest apartat es desenvolupa a partir de l’avaluació de l’estat de les masses 
d’aigua elaborada per l’ACA que s’obté de l’execució del Programa de Seguiment 
i Control (PSiC) que l’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme a les masses 
d’aigua de Catalunya. Les dades presentades en aquest apartat corresponen a 
l’últim informe disponible pel període 2007-2012. Cal tenir en compte conceptes 
importants: 

 Les dades de la valoració de cada una de les masses d’aigües s’obté de la 
informació recollida en un o varis punts de mostreig situats en cada una de 
les masses d’aigua. Tot i que els punts de mostreig són representatius de les 
masses d’aigua, això no significa que en la totalitat de la massa d’aigua es 
donin aquestes condicions. De totes maneres, la informació es mostra a 
nivell de tota la massa d’aigua. 

 En la valoració de l’estat general de les masses d’aigua (combinació final de 
diversos elements de qualitat), s’ha afegit la categoria “proper a bo” entre 
les categories d’estat “bo” i “dolent”. Aquesta nova categoria pretén 
diferenciar aquelles masses d’aigua que mostren algun indici o símptoma de 
mal estat (algun element de qualitat que cal verificar i seguir), d’aquelles 
masses d’aigua que presenten evidents signes de mal estat (diversos 
elements de qualitat corroboren el seu mal estat). La categoria “proper a bo” 
no té caràcter normatiu, però permet una millor diferenciació de l’estat de 
les masses d’aigua per a la seva correcta gestió i tractament. 

 L’avaluació de l’estat de les masses d’aigua té en compte l’estructura i el 
funcionament dels ecosistemes aquàtics, així com els paràmetres 
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fisicoquímics i hidromorfològics que els condicionen, i la qualitat de l’aigua i 
nivells piezomètrics en el cas de les aigües subterrànies. 

El següent arbre jeràrquic mostra l’esquema general de l’elaboració dels estats 
que valoren la qualitat de les aigües superficials: 

 

L’estat general s’estableix a partir de la combinació de l’estat químic i l’estat 
ecològic (el més restrictiu dels dos). L’estat químic es diagnostica a partir del 
compliment d’unes determinades normes de qualitat ambiental per a un llistat 
de substàncies prioritàries i preferents (contaminants com plaguicides, metalls, 
dissolvents orgànics, etc.) establertes en la normativa vigent. L’estat ecològic 
es mesura a través de la combinació de l’anàlisi de la qualitat biològica, la 
qualitat fisicoquímica i la qualitat hidromorfològica. Per a cada una d’aquestes 
tres diagnosis es poden usar un o diversos elements de qualitat, com poden ser 
l’anàlisi de peixos, invertebrats o algues en la qualitat biològica, en rius; els 
nutrients, etc. 

L’estat general en aigües superficials es mostra en tres nivells, “Bo”, “proper a 
bo” “dolent” (en vermell). L’estat ecològic i la qualitat biològica es mostren en 
cinc nivells de qualitat: “molt bo”, “bo”, “mediocre”, “deficient” i “dolent”. 
L’estat químic es mostra en dos nivells: “bo” i “dolent”. 

A Moià, l’avaluació de les masses d’aigua inclou, pel que fa als rius, dues masses 
d’aigua que corresponen a la Riera de Malrubí (1000380) que coincideix amb 
el límit nord oest del T.M. de Moià i queda fora de la zona d’influència potencial 
de l’àmbit de la MP avaluada. Aquesta Riera presenta un estat general Proper 
a Bo.  

La segona massa d’aigua que apareix a l’avaluació de les masses d’aigua de 
l’ACA dins el municipi de Moià és la Riera de la Golarda - Riera de Castellnou 
(1000410). Aquesta massa d’aigua, que també presenta un estat proper a bo, 
si que queda dins la zona d’influència de l’àmbit de la MP ja que, com s’ha dit, 
el Torrent de Font Candelera desemboca aigües avall de l’àmbit estudiat a la 
Riera de la Golarda-Riera de Castellnou. A més d’un estat general “proper a bo” 
la Riera de Castellnou també presenta un estat ecològic i una qualitat biològica 
categoritzades de “mediocre”, una qualitat fisicoquímica “Dolenta” i un estat 
químic “bo”, tot plegat es pot veure a la següent taula: 
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Taula 1: Diagnosi de la qualitat de les aigües de la Riera de la Golarda - Riera de 
Castellnou. Font: ACA. 

Codi Nom Massa d'aigua Estat 
general 

Estat 
ecològic 

Qualitat 
biològica 

Qualitat 
fisicoquímica 

Estat 
químic 

1000
410 

Riera de la Golarda - 
Riera de Castellnou 

Proper 
a Bo Mediocre Mediocre Dolenta Bo 

Pel que fa la qualitat biològica l’indicador de Macroinbertebrats (IBMWP) 
presenta una diagnosi de “molt bo” en canvi els indicadors de Peixos (IBICAT) 
i Fitobentos (IPS) presenten una diagnosi de “Mediocre”, aquest és el motiu de 
la valoració de mediocre per a l’estat ecològic i la qualitat biològica. Pel que fa 
a la valoració “Dolent” (la més baixa possible) de la qualitat fisicoquímica cal 
fer esmenet del Fosfats i els Nitrats que presenten valors de 2 i 19,6 mg/l 
respectivament i que obtenen així un diagnòstic Dolent.  

Tal com s’esmenta a la Memòria de l’Auditoria Ambiental del Moianès Nord: La 
presència de nitrats es deu a la contaminació de les aigües subterrànies per 
l’activitat agrícola i ramadera que usa en excés els nitrats procedents dels 
purins com a adob. Pel que fa a la resta de masses d’aigua superficial 
(embassaments, estanys i zones humides) al T.M. de Moià no se’n ha inclòs cap 
al programa de seguiment i control de l’ACA. 

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

D’acord amb el Mapa d’aqüífers de Catalunya, l’àmbit estudiat es situa a l’àmbit 
dels Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos de la depressió 
Central (Manresa) es tracta d’aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat 
detrítics i margocalcaris.  

Des del punt de vista de les masses d’aigua, l’aqüífer citat es situa a la Massa 
d’aigua Al·luvials de la Depressió Central i Aqüífers locals. Tot i que en una 
posició allunyada de les zones centrals de la massa d’aigua que es situa a 
l’àmbit del Bages i la conca salina catalana.  

Aquesta massa d’aigua subterrània presenta un Estat General “Dolent” i 
l’evolució dels últims anys (informes del 2009, 2010 i 2012) també ha presentat 
un Estat General Dolent. L’estat quantitatiu de la massa es valora com a Bo (tot 
i que pel que fa a l’evolució dels nivells piezomètrics s’indica que no hi ha dades 
suficients per a valorar tendències). En canvi l’Estat Químic es valora com a 
“Dolent” principalment per una mala valoració dels següents elements de 
qualitat: Arsènic, Bor, Clorur, Conductivitat, Nitrat. 

L’àmbit de la MP i el conjunt del T.M. de Moià es troba inclòs en les 
zones vulnerables per nitrats, d’acord amb ACORD GOV/128/2009, de 28 
de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. (DOGC núm. 5435 - 
04/08/2009). 

RECURSOS HÍDRICS 

Pel que fa al balanç hídric, la conca del Llobregat és la més deficitària de les 
conques internes de Catalunya. Aquest fenomen és fruit d’una extracció 
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excessiva d’aigua de la conca en relació amb els recursos de que disposa 
provocant estrès hídric.  

L’estrès hídric implica una competència notable entre els diversos usuaris de 
l’aigua o dificultats per mantenir els cabals ecològics en determinades èpoques, 
la qual cosa pot afectar la salut dels rius i el funcionament dels aiguamolls i dels 
deltes. L’índex d’explotació de l’aigua té un valor mitjà de 12,61 a la UE15, però 
en països de la conca mediterrània pot assolir valors molt més alts. A les 
conques internes de Catalunya, l’índex actual és superior a 40, un dels més alts 
d’Europa. El fort estrès hídric que pateix Catalunya es corrobora amb la 
disponibilitat d’aigua: 450 m3/persona/any3. 

Taula 2: Balanç hídric de les conques properes a la del Llobregat (en Hm3). Font: ACA. 
Sistema 1992 2002 2012 

Ter 
Recursos 414 418 425 
Demandes 292 305 346 
Balanç 122 113 79 

Besòs-Maresme 
Recursos 180 189 189 
Demandes 183 226 243 
Balanç -3 -37 -54 

Llobregat 
Recursos 581 609 618 
Demandes 654 828 968 
Balanç -73 -219 -350 

Garraf-Foix 
Recursos 6 26 26 
Demandes 28 33 38 
Balanç -22 -7 -12 

Gaià-Francolí 
Recursos 188 195 195 
Demandes 160 197 211 
Balanç 28 -2 -16 

CONSUM D’AIGUA  

S’analitzen les dades pel període 2010-2014 facilitades per l’ACA. S’observa 
una variació petita del consum d’aigua tant des del punt de vista quantitatiu 
com des del punt de vista de l’origen del consum (domèstic i industrial) que es 
reparteixen el consum pràcticament a mitges (amb un consum lleugerament 
major del sector domèstic). 

Taula 3: Volums facturats a Moià (origen xarxa i fonts pròpies). Font: ACA. 

Any Domèstic Xarxa (m3) 
Activitats 

econòmiques i 
Fonts Pròpies (m3) 

Total (m3) 

2014 226.064 206.742 432.806 
2013 220.920 180.209 401.129 
2012 237.088 143.071 380.159 
2011 233.782 170.717 404.499 
2010 219.601 180.028 399.629 

La gestió del servei públic de subministrament i depuració d’aigües residuals al 
terme municipal de Moià i/o nuclis de població adscrits correspon a la Societat 
Municipal d’Aigües de Moià. Aquesta societat té encomanada la gestió i 

                                          
3 Es considera que una regió té una disponibilitat d’aigua baixa si està per sota dels 5.000m3 per 
persona i any, i pateix escassetat d’aigua si no arriba als 1.000m3 per persona i any. 
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l’administració del servei municipal de subministrament d’aigua i depuració 
d’aigües residuals, tals com la captació, emmagatzematge, 
tractament/depuració i distribució d’aigua potable, la prestació del servei de 
clavegueram, i altres. 

Tal com es detalla a la Memòria de l’Auditoria Ambiental del Moianès nord 
(Agenda 21): El proveïment d’aigua a Moià s’efectua actualment mitjançant la 
captació d’aigües subterrànies procedents de vuit pous i d’una deu (dades de 
2008). Els pous i la deu exploten els aqüífers terciaris al·luvials de la Depressió 
Central i Aqüífers locals.  

Il·lustració 17: Inventari de captacions municipals i estacions depuradores. Font: Auditoria 
ambiental supramunicipal del Moianès.  

 

Pel que f a la xarxa d’abastament aquesta es presenta, d’acord amb els plànols 
de l’avanç de POUM, a la següent il·lustració: 

Il·lustració 18: Xarxa d’abastament d’aigua a Moià. Font: Avanç del POUM de Moià. 
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Pel que fa al consum d’aigua a l’àmbit estudiat s’han pogut consultar les dades 
de l’any 2015. El consum d’aigua de Sosa Ingredients S.L. va ser el 2015 de 
6.871 m3 d’acord amb les dades facilitades per l’empresa. L’evolució d’aquest 
consum es pot veure al següent gràfic:  

Il·lustració 19: Consum d’aigua a les instal·lacions de Sosa Ingredients S.L. Font:Societat municipal 
d’aigües de Moià. 

 

El consum d’aigua de Sosa Ingredients S.L. representa aproximadament 
l’1,58% del total de consum d’aigua al municipi de Moià i aproximadament el 
3,23% del total del consum industrial i de fonts pròpies.  

SANEJAMENT 

Pel que fa al sistema de recollida d’aigües i tractament Moià compta amb una 
EDAR que es va posar en marxa l’any 1999. El seu punt d’abocament és a la 
Riera de Castellnou (que com s’ha vist no compta amb una bona qualitat 
fisicoquímica de les seves aigües). La xarxa de sanejament de Moià està 
formada per 4,9 km de col·lectors (un dels quals, d’acord amb el plànol de la 
xarxa de sanejament presentada a l’avanç del POUM de Moià -actualment en 
elaboració-, passa pel límit sud de la zona de l’àmbit estudiat actualment inclosa 
dins el sòl urbà). L’àmbit d’estudi compta amb un sistema propi de depuració 
que actualment fa l’abocament al col·lector citat. El permís d’abocament al 
col·lector va ser tramitat de forma integrada amb la llicència ambiental. L’àmbit 
estudiat compta amb un xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals. 

Il·lustració 20: Xarxa de Sanejament. Font: Avanç del POUM de Moià. 
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La problemàtica de la contaminació de la riera de Castellnou que, com s’ha dit, 
té una mala qualitat fisicoquímica de les aigües, es deu, d’una banda a la 
sobresaturació del cabal d’entrada de la depuradora de Moià i als abocaments 
en llera incontrolats de l’altra. 

D’acord amb els tècnics de l’ACA que han fet declaracions als mitjans de 
comunicació4 amb motiu dels recents episodis de contaminació a la riera, la 
depuradora està “dissenyada per a aigües domèstiques però rep aigües amb un 
fort component industrial”. A més la depuradora té un cabal de disseny de 1.650 
m3/dia però rep actualment, d’acord amb el consistori municipal5, volums 
superiors als 2.000 m3/dia. L’ampliació de la depuradora de Moià està prevista 
d’acord amb l’ACA per al període 2017-2018 i a més de fer front a la 
problemàtica de la contaminació per excés de nitrogen també preveurà 
l’augment del cabal admès fins a arribar a 3.250 m3/dia. 

L’actual sistema de depuració de l’empresa i segons el certificat elaborat per 
l’empresa Control i Manteniment d’Aigua S.L. (en endavant CIM Aigua) de 22 
d’abril de 2016, l’àmbit de la MP compta amb una estació depuradora construïda 
el 2014 i amb capacitat per a tractar un cabal aproximat de 50 m3/dia.  

Les etapes de tractament de la depuradora són: 

 Tractament primari: Pou de bombeig, filtració de sòlids (1mm), dipòsit 
homogeneïtzació, unitat de flotació (físic químic). 

 Tractament secundari (biològic): Reactor biològic SBR, purga dels fangs. 
 Deshidratació de fangs: Adequador de fangs, filtre premsa. 

Per últim, es presenten a la següent taula els valors de les aigües tractades per 
a diferents paràmetres de qualitat de l’aigua: 

Taula 4: Valors de les aigües tractades a la depuradora de Sosa Ingredients S.L. Font: CIM Aigua. 

Paràmetre Valor mig entrada tractament Valor mig sortida de gener 2015 
a abril 2016 

Cabal mig (m3/h) 35 30 

DQOd (mg/l) 8.560 51 

DBO5 (mg/l) 7.276  

NKT (mg/l) 60 3,6 

MES (mg/l) 500 10 

Fòsfor total (mg/l) 10 0,2 

D’acord amb la problemàtica exposada pel que fa al sanejament al conjunt del 
municipi de Moià es té constància, d’acord amb les previsions de l’Ajuntament, 
que la necessària ampliació de l’EDAR de Moià es durà a terme en un horitzó 
temporal proper, per aquest motiu l’estratègia de la MP serà la de mantenir la 
situació actual d’abocament al col·lector municipal prèvia depuració in situ.  

                                          
4 Font: El PuntAvui: http://goo.gl/jvl5Zv 
5 Font: Regió 7: https://goo.gl/8tXBms 
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2.1.4 AMBIENT ATMOSFÈRIC 

D’acord amb l’estudi de “Delimitació de zones de Qualitat d’Aire (ZQA)” de la 
Generalitat, Moià pertany a la Zona 5: Catalunya Central6. 

 Condicions de dispersió: És una plana interior que es veu afectada per la 
brisa canalitzada per la vall del Llobregat i els seus afluents. 

 Emissions: Nivells mitjans d’emissions difuses provinents de les d’activitats 
domèstiques i del trànsit urbà. Respecte a la IMD de les vies interurbanes, 
hi ha trams amb trànsit escàs, moderat i intens. Hi ha focus industrials aïllats 
distribuïts en un 30% dels municipis de la zona. Hi ha una presència 
important de la indústria de la pell. S’observa al municipi de Moià 
predomini del grup B. 

En la següent il·lustració es presenten els resultats de la delimitació per a 
l’àmbit del la zona 5 suara citada (s’encercla en lila el municipi de Moià). 

Il·lustració 21: Municipis amb activitats potencialment contaminants. Font: ZQA. 

 

En aquesta zona la XVPCA disposa de 8 punts de mesurament: 

Taula 5: Punts mesurament. ZQA 5. Font: Secció d’Immissions. Servei de vigilància i control de 
l’aire.  

MUNICIPI UBICACIÓ AUTOMÀTICA MANUAL 
El Pont de Vilomara i Rocafort Escola  PM10, Metalls 

Igualada Pl. Masuca NOx, O3, CO, H2S, SO2 PM10, Metalls 
Igualada Polígon Industrial  HCl 

Manresa Pl. Espanya SO2, NOx, O3, CO, 
PM10  Benzè 

Manresa Escola les Fonts  PM10, PM2.5 
Manresa Ajuntament  PM10 

Súria CEIP Francesc Macià  PM10, Metalls 

Vilanova del Camí Casal de la Gent 
Gran  PM10 

                                          
6 Font: http://qualitatdelaire.cat/ 
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A partir de les dades obtingudes els període (2007-2014) en els diferents punts 
de mesurament de la XVPCA ubicats a la ZQA 5, es realitza la valoració de la 
qualitat de l’aire corresponent a la zona esmentada: 

Els nivells de qualitat de l'aire mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de 
sofre, el monòxid de carboni, l'ozó troposfèric, les partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit legislats per la 
normativa vigent. 

Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han 
superat els valors objectiu establerts a la legislació. Pel que fa al sulfur 
d’hidrogen, s’ha detectat un augment de les superacions de l’objectiu de 
qualitat de l’aire semihorari, amb un total de 59 superacions, respecte a les 18 
de l’any 2013, al municipi d’Igualada.  Pel que fa a les mesures de clorur 
d’hidrogen s’han detectat algunes superacions diàries durant els anys 2007, 
2009, 2010 i 2011. Es tracta de superacions esporàdiques i localitzades en un 
entorn industrial. Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de 
contaminants, a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de 
la zona, s’estima que els nivells són inferiors als valors límit.  

Moià es situa fora de la Delimitació territorial de la zona de protecció especial 
de l'ambient atmosfèric respecte a diferents contaminants. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

D’acord amb la Llei 16/2002 i el Decret 176/2009 pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han 
d’elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els nivells d’immissió 
a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, a les zones del medi 
natural, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica que 
determinen els objectius de qualitat. La Llei 16/2002 estableix com a mínim les 
següents zones: 

 Zona de sensibilitat acústica alta7 (A): comprèn els sectors del territori 
que requereixen una protecció alta contra el soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del 
territori que admeten una percepció mitjana de soroll. 

 Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció elevada de nivell sonor. 

Els valors límits d’immissió per a les zones descrites es presenten en la següent 
taula:  

                                          
7 En endavant ens hi referirem amb les sigles ZSA. 
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Taula 6: Zonificació acústica del territori. Font: DTeS. 

Zonificació acústica del territori 
Valors límits d’immissió en dB(A) 

Ld
8 

(7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 
ZSA alta (A) 60 60 50 
ZSA moderada (B) 65 65 55 
ZSA baixa (C) 70 70 60 

Aquestes zones poden incorporar els valors límits dels usos del sòl d’acord amb 
la taula següent: 

Taula 7: Valors límits d’acord amb els usos del sòl. Font: DTeS. 

Usos del sòl 
Valors límits d’immissió en dB(A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 
ZSA alta (A) 

(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 
(A2) Predomini sòl sanitari, docent i cultural 55 55 45 
(A3) Habitatges en medi rural 57 57 47 
(A4) Predomini de sòl residencial 60 60 50 

ZSA moderada (B) 
(B1) coexistència de sòl residencial i 
infraestructures 

65 65 55 

(B2) Predomini de sòl d’ús terciari diferent a 
C1 

65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades 
per sòl d’ús industrial 

65 65 55 

ZSA baixa (C) 
(C1) Recreatius i d’espectacles 68 68 58 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectats per 
infraestructures de transport, o d’altres 
equipaments públics 

- - - 

Cal a més tenir en compte que a Moià és vigent l’Ordenança núm. 41 reguladora 
del soroll i les vibracions.  

Feta la consulta a l’Ajuntament de Moià no s’ha pogut obtenir el mapa de 
capacitat acústica del municipi. Tot i així s’estima que l’àmbit de la MP, un cop 
aprovada, formarà part de la mateixa zona acústica que la resta del sòl urbà 
existent, que per els usos actuals hauria de ser B3.  

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

El principal objectiu d’aquest apartat ha de ser garantir el compliment de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
de medi nocturn i del Decret 190/2015, de 25 d’agost, que desplega aquesta 
llei. A part de la llei i del decret que la desplega, la normativa de referència 
sobre la contaminació lluminosa és el Reial decret 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07, en especial el què estableix la instrucció 

                                          
8 Ld, Le, Ln = índex d’immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament. 
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tècnica ITC-EA-03. D’acord amb el mapa de la protecció envers la contaminació 
lluminosa esmenada pels ajuntaments de Catalunya i aprovada el 19 de 
desembre del 2007, l’àmbit estudiat es situa a cavall entre dues zones. La part 
nord de l’àmbit, inclòs dins el sòl urbà es situa en la zona E3 de protecció baixa 
mentre que la resta de l’àmbit (actualment en sòl no urbanitzable) es situa en 
la zona E2 de protecció alta. Per tal de facilitar el compliment de la Llei vigent, 
es presenta a continuació la taula de prevenció de la contaminació lluminosa i 
els valors d’il·luminació, en el cas de la MP avaluada cal tenir en compte les 
determinacions de les zones E2 i E3: 

Taula 8: Prevenció de la contaminació lluminosa. 
Zones 

E1 
Zones 

E2 
Zones 

E3 
Zones 

E4 

Annex II Decret 190/2015 

Làmpades 
vespre Tipus  I Tipus III Tipus III Tipus III 
nit Tipus  I Tipus II Tipus III Tipus III 

Flux de l’hemisferi superior (%) 
vespre 1 5 10 15 
nit 1 1 5 10 

Il·luminació intrusiva (lux) 
vespre 2 5 10 25 
nit 1 2 5 10 

Intensitat lluminosa max. direcció àrees protegides (cd) 2.500 7.500 10.000 25.000 

Luminància màx. rètols lluminosos (cd/m2)* 50 400 800 1.000 

Luminància per enllumenat exterior ornamental 
(cd/m2) ** 

Mitjana 5 5 10 25 
Màxim
a 

10 
10 60 

150 

*Superfícies de l’element d’enllumenat 
exterior comercial i publicitari (cd/m2) 

S≤0,5 m2 0,5 m2<S≤2m2 2m2< S≤10m2 S>10 
m2 

1.000 800 600 400 

ALTRES RECOMANACIONS 

Alçada del llum (m) Índex d'enlluernament 
4,5 4.000 

4,5 - 6 5.500 
6 7.000 

Tipus de trànsit Il·luminació zona de vehicles Il·luminació zona de vianants 
Trànsit elevat 35 20 
Trànsit moderat 25 10 
Trànsit baix 15 6 
Trànsit escàs 10 5 

Làmpades Tipus I. Làmpades que tinguin menys del 2 % de radiància per sota 
dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En 
el cas de LED, han de tenir menys de l’1% per sota dels 500 nm i longitud d’ona 
predominant per sobre dels 585 nm. Tipus II. Làmpades que tinguin menys del 
5 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona 
comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’15% 
per sota dels 500 nm. Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de 
radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 
280 i 780 nm. Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions 
electromagnètiques establerts anteriorment. En el cas de no poder justificar 
documentalment aquest percentatge, s’accepten les làmpades que emeten llum 
de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, i com a tipus 
III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior 
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a 4.200 K. En tots els casos es pot utilitzar una tipologia de làmpada establerta 
per a zones de protecció més elevada. Totes les làmpades que s’instal·lin a 
l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència energètica A, A+ o A++ 
i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió Europea, 
amb l’excepció de les làmpades instal·lades en enllumenats de seguretat, 
senyals i anuncis lluminosos i en l’enllumenat nadalenc. 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 
eficàcia energètica i d’acord amb l’art. 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. 

*La luminància emesa per l’enllumenat exterior comercial i publicitari en funció 
de la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està ubicat i la 
seva superfície (S) ha de ser inferior al nivell més restrictiu que li correspongui.  

**En el cas d’il·luminació per realçar elements singulars de la superfície de 
façanes o monument s’apliquen els valors de luminància màxima. L’enllumenat 
exterior ornamental s’ha de mantenir apagat en horari de nit. 

 
Il·lustració 22: Protecció contra la contaminació lluminosa. Font: DTeS. 

 

Un cop aprovada la MP del planejament, aquest document estima que tota la 
zona hauria de passar a forma part de la zona E3, de protecció baixa.  
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2.1.5 GESTIÓ DELS MATERIALS I ELS RESIDUS 

L’evolució de la recollida selectiva durant els últims anys presenta dades força 
estables tant a Moià al voltant del 50% com al conjunt de la comarca del Bages9 
on la taxa de recollida selectiva es situa al voltant del 40%.  

El resum de les dades de recollida residus municipals a Moià en el període 2011 
– 2014 es presenta en la taula que segueix: 

Taula 9: Evolució de la recollida selectiva i la generació de residus. Font: ARC10. 

Any Àmbit % Re.Sel.(s/total) Ge. Total (tn) Kg/hab/dia 

2014 Moià 49,81 3.330,41 1,58 
Bages 40,77 80.379,02 1,19 

2013 Moià 48,18 3.077,17 1,46 
Bages 40,02 79.367,89 1,17 

2012 Moià 50,15 3.163,03 1,50 
Bages 40,20 79.574,90 1,17 

2011 Moià 50,61 3.254,74 1,56 
Bages 41,01 82.776,35 1,22 

Pel que fa a la generació de residus a l’àmbit estudiat s’ha pogut consultar la 
Declaració anual de residus industrials -DARI- (2015). La producció total de 
residus a la planta va sumar el 2015 un total de 261,45 tones. 

Taula 10: Generació de residus a l’àmbit estudiat (2015). Font: DARI. 

Residu Quantitat (Tn) Classificació 

A. Valorització en centres de gestió de residus 

Llots procedents del tractament d’efluents a la pròpia fàbrica 68,08 No especial 
Envasos de vidre 3,80 No especial 
Residus procedents de millores en instal·lacions (ferro i 
acer) 2,89 No especial 

Paper i cartró 77,93 No especial 
Oli de girasol 2,43 No especial 
Plàstics 27,47 No especial 

C. Tractament o disposició del rebuig 

Llots procedents del tractament d’efluents a la pròpia fàbrica 55,52 No especial 
Mescles de residus municipals 23,33 No especial 
Total 261,45 Tn 

2.1.6 SOSTENIBILITAT EN LA URBANITZACIÓ I L’EDIFICACIÓ 

CONSUM ENERGÈTIC I EMISSIONS DE CO2 

El consum d’energia elèctrica a Moià ha patit un augment continuat en el 
període 2011 -2014 que ha suposat un augment total en el període del 4,07%.  

Taula 11: Consum d’energia elèctrica a Moià 2011 - 2014 (kWh). Font: ICAEN. 

Sector 2011 2012 2013 2014 

Primari 457.711 434.316 401.144 444.280 

Energètic + Industrial 17.212.502 18.662.355 20.606.230 22.322.250 

                                          

9 L’ARC encara no disposa de les dades agregades de la nova comarca del Moianès. 
10 Agència de Residus de Catalunya. 
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Construcció i obres públiques 236.102 65.090 38.021 27.579 

Terciari 7.868.646 8.358.984 8.162.394 8.052.992 

Usos domèstics 9.991.578 9.891.095 9.360.952 8.492.055 

TOTAL 35.766.539 37.411.840 38.568.741 39.339.156 

Si parem atenció a la distribució per sectors del consum elèctric es comprova 
que la distribució per sectors del consum es manté en tot el període força 
constant tot i que cal remarcar la disminució del consum en el sector de la 
construcció i les obres públiques i l’augment del consum en el sector energètic 
i industrial. Pel que fa al consum de gas natural canalitzat aquest també ha 
patit un augment progressiu en el període analitzat. En aquest cas, però, cal 
remarcar que mentre el consum de gas el 2011 era 100% domèstic, el 2014 el 
consum domèstic representava el 66,62% del total municipal (tot i mostrar una 
tendència estable al creixement de consum domèstic) això és així perquè el 
consum de gas natural canalitzat dels sectors industrial i terciari ha augmentat 
considerablement des de l’inici del període. L’any 2014 el consum de gas del 
sector terciari i industrial representava el 33,38% del total del municipi. 

Taula 12: Consum de gas natural canalitzat a Moià (kWh PCS). Font: ICAEN. 

 2011 2012 2013 2014 

Industrial + Terciari 22.621 316.735 387.601 1.578.753 

Usos domèstics 1.774.237 2.538.388 2.890.369 3.151.152 

TOTAL 1.796.858 2.855.123 3.277.970 4.729.905 
 

El subministrament elèctric a Moià es composa d’una xarxa d’alta i mitja tensió 
servida per la companyia FECSA - ENDESA, que abasteix una sèrie de 
transformadors distribuïts per diversos punts del municipi. D’aquests 
transformadors en surten les línies de baixa tensió que discorren soterrades i 
subministren directament els punts de consum. Aquesta xarxa a l’entorn de 
l’àmbit estudiat es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 23: Xarxa elèctrica. Font: Avanç del POUM de Moià. 

 

L’àmbit estudiat compta amb una línia de baixa tensió que el connecta amb la 
xarxa elèctrica municipal. 
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Pel que fa al consum elèctric propi de l’activitat que es desenvolupa a l’àmbit 
de la MP va sumar, el 2015, un total de 1.879.737 Kwh, d’acord amb les dades 
facilitades pels tècnics de l’empresa Sosa Ingredients S.L. 

Aquest consum elèctric genera, d’acord amb l’eina de càlcul d’emissions de 
GEH, elaborada per l’oficina catalana del canvi climàtic, un total de 501,89 
Tones de CO2 equivalents. 

Amb tot aquest document recomana la utilització de les millors tecnologies 
disponibles en el disseny dels nous volums construïts amb l’objectiu de millorar 
l’ecoeficiència del conjunt de l’activitat. 

2.1.7 BIODIVERSITAT, PERMEABILITAT I PATRIMONI NATURAL 

Des d’un punt de vista general, l’espai afectat per la modificació del 
planejament no conté valors naturals d’elevat interès.  

Es tracta d’una zona agrícola, encara en actiu, amb camps de farratges situats 
a diferents nivells definits per marges de murs de pedra seca parcialment 
naturalitzats. La zona està travessada per diversos torrents de petita entitat, 
dels quals el més destacat és, com s’ha dit, el Torrent de Font Candelera, 
que conserva tot el seu traçat per la zona. Els altres torrents han vist afectat el 
seu traçat, de manera que presenten trams canalitzats i, fins i tot, eliminats, 
com a conseqüència de la urbanització parcial del territori i de l’aparició de naus 
industrials i les corresponents vies d’accés. 

La proximitat del nucli urbà de Moià i la presència d’activitats gestionades de 
manera poc curosa implica la presència, en alguns punts, d’elements 
pertorbadors del medi natural i poc integrats en l’entorn, com són deixalles 
aïllades, munts de runa, hivernacles o vehicles abandonats. 

Il·lustració 24: Vista general de l’espai. Font: ICGC. 

 



 

REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 41 

 

A l’anterior il·lustració es pot veure la vista general de l’espai, amb el nucli urbà 
de Moià al nord-est, que mostra el seu caràcter agrícola. Al centre, l’activitat 
afectada per la modificació puntual del planejament, al sud de la qual es veuen 
els camps de conreu amb els seus marges naturalitzats; i a l’est la vegetació 
de ribera associada al torrent de Torrent de Font Candelera. 

HÀBITATS 

L’antiga transformació de l’espai afectat per la modificació puntual en terrenys 
agrícoles ha suposat la pràctica desaparició d’hàbitats naturals a la zona. De 
fet, als terrenys directament afectats no es detecta cap taca d’entitat d’hàbitats 
naturals, més enllà dels marges naturalitzats entre camps; mentre que a les 
proximitats immediates a la zona afectada caldria afegir el bosc de ribera, força 
deteriorat, associat al torrent de Torrent de Font Candelera. Aquests dos 
elements presenten un cert valor a escala local, en permetre l’aparició de 
vegetació natural enmig d’una matriu agrícola i urbana, de manera que faciliten 
la presència d’espècies diferenciades de les associades al caràcter agrícola de 
la zona i, per tant, n’incrementen la biodiversitat. Les principals característiques 
d’aquests dos elements són: 

 Marges entre camps de conreu a la part sud de la zona afectada.  

Es tracta dels marges que delimiten els diferents nivells dels camps de conreu, 
i que recentment han estat afectats parcialment per ubicar l’aparcament 
associat a l’activitat econòmica. Malgrat la seva escassa representativitat dins 
de la zona afectada (es tracta de 4 petits trams de marges) presenten l’interès 
d’estar construïts amb murs de pedra seca i parcialment coberts per vegetació 
que hi ha aparegut de manera natural. Hi trobem peus arboris de noguera 
(Juglans regia) i peus arbustius de saüc (Sambucus nigra) aranyoner (Prunus 
spinosa) i avellaner (Corylus avellana), així com espècies enfiladisses com la 
romeguera o esbarzer (Rubus ulmifolius) i diverses espècies herbàcies. Aquesta 
estructura vegetal diferenciada dels conreus, juntament amb les cavitats dels 
murs de pedra seca, permeten la presència d’una fauna que, si bé no presenta 
espècies destacades, incrementa la biodiversitat de la zona, especialment a 
nivell d’ornitofauna i herpetofauna. A la zona s’ha detectat també la presència 
del senglar (Sus scrofa).  

Fotografia 6: Vista d’un marge arbrat. Font: ACC 2016. 

 

A l’anterior fotografia es pot veure l’aspecte d’un dels marges de camps 
naturalitzats propers a la zona d’estudi. La presència de vegetació natural 
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incrementa la biodiversitat de la zona i el seu valor paisatgístic. Es recomana 
que els marges que quedin afectats per la modificació puntual mantinguin un 
aspecte similar. 

 Bosc de ribera associat al torrent de Font Candelera. 

Delimitant el sector oriental de l’activitat de manera paral·lela trobem el torrent 
de Font Candelera. Malgrat ser un torrent d’escassa entitat, és el més important 
de la zona, hi ha presència d’aigua una part de l’any i, en alguns trams, presenta 
un bosc de ribera en galeria en un estat de conservació acceptable. Aquest bosc 
de ribera està format, entre d’altres espècies, per pollancres (Populus sp.), oms 
(Ulmus campestris), saücs (Sambucus nigra) i aranyoners (Prunus spinosa). 
Per altra banda, el recorregut del bosc de ribera en paral·lel al límit de l’activitat 
permet minimitzar parcialment l’impacte paisatgístic de les naus industrials i 
reduir el seu impacte acústic cap als seus voltants. 

Fotografies 7: Bosc de Ribera del Torrent de Font Candelera. Font: ACC 2016. 

 

El bosc de ribera en galeria associat al torrent de Font Candelera incrementa la 
biodiversitat de la zona i facilitat els desplaçaments de la fauna. 

Fotografies 8: Imatge d’alguns dels arbres del bosc de ribera associat al torrent de Font Candelera. 
Font: ACC 2016. 
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A l’anterior fotografia es pot veure com la ubicació del bosc de ribera redueix 
l’impacte visual de les naus i l’impacte acústic sobre els voltants.  

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Ni a la zona directament afectada per la modificació urbanística ni a les seves 
proximitats immediates es detecta cap hàbitat d’interès comunitari (HIC) 
segons el llistat de la legislació europea inclòs a la Directiva 92/43/CEE 
(Directiva Hàbitats). Si ampliem el camp de visió trobem que els espais naturals 
propers a la zona afectada pel sud (a uns 500 m) i l’oest (a uns 600 m) sí que 
presenten taques de diferents HIC. Segons la cartografia digital consultada, es 
tracta dels HIC següents: 

Taula 13: Hàbitats d’interès comunitari a l’entorn de l’àmbit estudiat. Font: DTeS. 

La distribució geogràfica d’aquests HIC respecte de l’àmbit d’actuació es pot 
veure a la imatge següent. En tots els casos es troben a una distància igual o 
superior als 500 m. 

Il·lustració 25: Hàbitats d’interès comunitari a l’entorn de l’àmbit estudiat. Font: DTeS. 

 

Codi Hàbitat d'interès comunitari Prioritat 

3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o 
parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) No prioritari 

6210 Prats fàcies emmatades medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat 
calcari (Festuco-Brometea) No prioritari 

6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia) Prioritari 

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola No prioritari 
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli No prioritari 
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera No prioritari 
9340 Alzinars i carrascars No prioritari 

9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. 
salzmannii) Prioritari 

9540 Pinedes mediterrànies No Prioritari 
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FAUNA  

L’entorn agrícola i urbà, altament antropitzat, on es troba l’àrea afectada 
impedeix la presència d’espècies de fauna d’interès a la zona. Totes les espècies 
detectades són espècies comunes, pròpies d’espais agrícoles i que, sovint, 
troben refugi i zona de nidificació a les poques taques de vegetació natural de 
la zona. 

Així, als camps de conreu i als marges de camps associats s’hi han detectat 
espècies com la garsa (Pica pica), el tudó (Columba palumbus), l’oreneta vulgar 
(Hirundo rustica) o la mallerenga carbonera (Parus major). Probablement els 
forats associats als murs de pedra seca siguin d’interès per a l’herpetofauna 
(sauris i ofidis) i a la zona també s’ha detectat la presència del senglar (Sus 
scrofa). 

Per altra banda, la presència del bosc de ribera associat al torrent de Font 
Candelera, que aporta un grau d’humitat major que el de l’entorn, permet 
l’aparició d’espècies animals que no es presenten a la part mes seca del territori, 
com el rossinyol bord (Cettia cetti), mentre que l’existència d’aigua pot ser d’un 
cert interès per a la reproducció d’amfibis. 

FLORA 

Com en el cas de la fauna, l’entorn agrícola i urbà de la zona estudiada impedeix 
l’aparició d’espècies de flora d’interès. Es tracta, en general, d’espècies 
arbustives i herbàcies ruderals molt comunes, sovint associades a marges de 
camps, on també apareixen alguns peus d’arbres aïllats, alguns derivats dels 
antics conreus de la zona. 

Al bosc de ribera la diversitat de flora s’incrementa lleugerament, però tampoc 
apareix cap espècie destacada. 

ÀREES D’INTERÈS FAUNÍSTIC I FLORÍSTIC 

Per corroborar les idees exposades als dos apartats anteriors podem observar, 
a la cartografia digital disponible, i tant pel que fa a la fauna com a la flora, 
com la ubicació de l’Àrea d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF) més propera a la 
zona afectada queda bastant allunyada de l’àrea d’estudi, més de 1.000 al nord-
oest. 

La imatge següent mostra la ubicació de l’Àrea d’Interès Faunístic i Florístic 
(AIFF) més propera a la zona afectada. Aquesta AIFF, en ratllat diagonal, queda 
ubicada al nord-est de la zona d’estudi i a una distància considerable, superior 
als 1.000 m. 
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Il·lustració 26: Espais natural protegits o catalogats. Font: DTeS i ICGC. 

 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA  

En un territori dominat pels espais oberts (camps de conreu en el cas que ens 
ocupa) la presència d’elements forestals, a banda d’incrementar la biodiversitat 
de la zona, acostuma a facilitar els desplaçaments dels elements faunístics al 
llarg del territori, evitant el seu aïllament geogràfic i genètic. És el concepte que 
es coneix com a connectivitat ecològica. La connectivitat ecològica s’ha de 
mantenir al conjunt de tot el territori, i és especialment important quan es 
produeix entre espais naturals ben conservats, per ser zones d’una elevada 
biodiversitat. 

Prop de la zona afectada per la modificació urbanística trobem un espai natural 
inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN). Es tracta de l’espai 
anomenat El Moianès i la riera de Muntanyola, que dista en línia recta uns 500 
m al sud i uns 580 m a l’oest de les naus. 

Els elements forestals presents a la zona afectada es concentren en dos punts: 
els marges entre camps i el bosc de ribera associat al torrent de Font Candelera. 
Malgrat que aquests elements no connecten directament els dos sectors de 
l’espai natural protegit, es considera adequat garantir la seva funcionalitat com 
a connectors ecològics pel caràcter majoritàriament agrícola del territori que els 
envolta i, per tant, poc atractiu per a determinades espècies de caràcter més 
forestal. 
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MESURES DE PROTECCIÓ DE LA FLORA, LA FAUNA I LA CONNECTIVITAT 
ECOLÒGICA PROPOSADES 

L’anàlisi dels valors naturals de l’espai afectat per la modificació urbanística 
puntual permet identificar els elements que caldria preservar i, a poder ser, 
millorar, de cara a minimitzar l’impacte d’aquesta modificació sobre el medi 
natural. Per aquest motiu es proposen aquestes millores: 

Manteniment i millora dels marges de pedra seca entre camps de 
conreu. 

Alguns d’aquests marges estan afectats per acumulacions de runes recents. Cal 
mantenir els marges i, quan s’escaigui, recuperar-los i revegetar-los. 

El manteniment dels marges ha d’implicar la utilització de la tècnica de pedra 
seca, de manera que es garanteixi el manteniment de forats als murs per ser 
de gran interès com a refugi per a la fauna de la zona. 

La revegetació dels marges, si s’escau, es farà sempre amb varietats d’espècies 
autòctones pròpies de la zona, i es prioritzarà la plantació d’arbres i arbustos 
amb fruits d’interès per a la fauna, com l’aranyoner (Prunus spinosa) i l’arç 
blanc (Crataegus monogyna).  

Manteniment i millora dels bosc de ribera associat al torrent de Font 
Candelera.  

Cal garantir la continuïtat del bosc de ribera al llarg de tot el seu recorregut, 
tant per mantenir la seva biodiversitat com el seu paper de connector ecològic. 
Per tant, caldrà evitar que les actuacions que es portin a terme malmetin aquest 
element natural. 

En cas d’efectuar-se tasques de recuperació del bosc de ribera, la revegetació 
es farà sempre amb varietats d’espècies autòctones pròpies de la zona, i es 
prioritzarà la plantació d’espècies com el salze blanc (Salix alba) el freixe de 
fulla gran (Fraxinus excelsior) i l’avellaner (Corylus avellana). 

ZONES PROTEGIDES O DE VALOR RECONEGUT 

S’han repassat les diferents figures de protecció del territori i cal destacar en 
aquest punt que l’àmbit de la MP es situa fora de les zones protegides.  

A més dels espais inclosos al PEIN i la Xarxa Natura 2000 el més proper dels 
quals és, com s’ha vist a la il·lustració 25, l’espai PEIN conegut amb el nom de 
El Moianès i la riera de Muntanyola, s’han estudiat altres elements de 
protecció del medi o de reconeixement dels valors ambientals que no afecten 
l’àmbit estudiat ni el seu entorn immediat, els quals anomenem a continuació: 

 Forests del catàleg d’utilitat pública. 
 Àrees d’interès geològic.  
 Espais naturals de protecció especial: 

o Parcs nacionals. 
o Paratges naturals d'interès nacional. 
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o Reserves naturals integrals. 
o Parcs naturals. 
o Reserva natural de fauna salvatge. 

 Xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. 

2.1.8 QUALITAT DEL PAISATGE 

Moià, com s’ha dit, es troba dins l’àmbit del Catàleg de paisatge de la de les 
Comarques Centrals. D’acord amb el mapa d’unitats del paisatge, tot el T.M. de 
Moià, i per tant l’àmbit estudiat, es situa a la Unitat de Paisatge 12: Moianès. 

De l’avaluació del paisatge i l’anàlisi DAFO cal destacar: 

-Debilitats: 

- El sector agropecuari, i particularment la branca ramadera, tenen un pes 
important en l’economia de la zona. La fragilitat d’aquestes economies i la seva 
dependència respecte els ajuts públics, fa que sigui un sector força inestable 
amb un futur incert. 

- Les construccions aïllades en sòl no urbanitzable, vinculades a l’activitat 
agrària o als serveis, com ara moderns coberts de maquinària, granges, naus, 
fàbriques, etc. desvinculades de les característiques de l’entorn que les acull i 
que pertorben l’harmonia visual del paisatge. 

-Amenaces: 

- Desaparició progressiva en els últims anys d’alguns dels vials arbrats de les 
carreteres del Moianès per canvis en els criteris estètics, o bé al·ludint a raons 
de seguretat, malgrat el patrimoni paisatgístic que constitueixen. 

- La implantació creixent de construccions agràries en l’espai obert sense 
considerar qüestions com la localització i la visibilitat, la inserció en el lloc, 
l’ordenació del conjunt, els camins i els accessos, la volumetria o els acabats 
exteriors. 

-Fortaleses: 

- El caràcter rural i muntanyenc del Moianès és ben evident i configura una 
identitat territorial força marcada que ha derivat en la creació d’una comarca 
pròpia. 

- El paisatge, ben mantingut i adequadament arranjat, amb els camps de 
conreu correctament conreats, els marges i els camins desherbats i els masos 
ben restaurats. 

- Aquesta ruralitat, entesa en clau de continuïtat històrica, queda reforçada per 
l’existència d’un mantell forestal força dens i ben estructurat, amb la presència 
de rouredes i alzinars en bon estat de desenvolupament, i amb l’existència 
d’espècies caducifòlies de distribució restringida i, per tant, valorada, com és el 
cas del faig o el castanyer. 
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- La gran abundància de murs i construccions de pedra seca, que constitueixen 
per si mateixos un exemple clar de construccions tradicionals per a l’agricultura 
de gran interès. 

-Oportunitats: 

- Al Moianès hi destaca la suavitat del paisatge, la tranquil·litat que transmet i 
la reconfortant sensació de continuïtat històrica que s’hi percep. De cara al 
turisme rural, al turisme de lleure i al turisme de benestar, aquests atributs són 
d’una vàlua indiscutible. Cal assegurar-ne la correcta promoció, així com la 
maximització de les sinergies que s’hi associen que, de manera directa o 
indirecta, haurien de revertir en la cura i el manteniment del paisatge. 

- La unitat disposa d’un ric patrimoni rural que, sobretot, es manifesta en les 
cases de pagès i en petites instal·lacions d’indústria tradicional lligada als cursos 
fluvials, com molins o telers. Cal promocionar el manteniment, la restauració i 
la divulgació de tots aquests béns patrimonials i, si s’escau, adaptar-los a usos 
turístics. 

Per últim s’ha considerat adient presentar l’anàlisi de les visibilitats 
considerant els límits de la zona d’ampliació de la clau E extensiva.  

Il·lustració 27: Visibilitats de la zona d’ampliació de la clau E. Font: ACC 2016. 

 

L’àmbit estudiat queda enclotat respecte l’entorn i és poc visible des de la 
majoria de punts amb més freqüentació. S’observa com tant les pantalles 
visuals existents (arbres, edificis i altres elements) limiten la visibilitat a l’entorn 
més immediat i en algunes zones elevades de l’entorn. La visibilitat de l’àmbit 
queda així reduïda a punts concrets del nucli urbà de Moià tal com es pot veure 
a les següents fotografies: 
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Fotografies 9: Visibilitats des dels límits de l’àmbit cap al nord (punt 21 a dalt i 11 a baix). Font: 
ACC 2016. 

 

 
 
Fotografies 10: Vista de l’àmbit des del nord. Font: ACC 2016 

 

2.1.9 RISC AMBIENTAL 

PERILLOSITAT GEOLÒGICA 

L’àmbit estudiat es considera una zona sense risc geològic gravitatori11. Tot i 
així, segons ens informa la direcció de l’empresa Sosa Ingredients S.L., s’han 
observat problemes d’estabilitat del talús situat al nord est de l’àmbit perquè 
es tracta d’una zona reomplerta als anys 60. De fet, l’escullera actualment 
existent al sud de les edificacions, que separa l’àmbit de la zona del Torrent de 
Font Candelera, es va fer precisament, d’acord amb les informacions 
proporcionades, per fer front al perill d’esllavissades en aquesta zona. 

D’altra banda, l’Informe relatiu a l'expedient URB-0087/2016 de la MP avaluada 
elaborat per l’ICGC amb data d’11 de març de 2016 detalla: Tenint en compte 

                                          
11 Font: SITxell (base MN 142). 
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l'abast i l'objecte de la modificació de planejament proposada, així com la seva 
ubicació des del punt de vista geològic, aquest Institut considera que la seva 
tramitació no requereix d'un informe de valoració dels riscos geològics 
relacionats amb els fenòmens que es consideren en el document de "Criteris 
bàsics per a la realització de l'Estudi d'Identificació de Riscos Geològics (EIRG)”. 

RISC D’INUNDACIONS (vegeu apartat 2.1.3 d’aquest mateix document) 

RISC SÍSMIC 

El Sismicat12 defineix diverses zones segons la seva perillositat a patir sismes i 
les característiques de cada lloc. Les actuacions d’un municipi davant d’una 
emergència sísmica queden reflectides en el Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
També hi consten, a més, les actuacions encaminades a garantir l’operativitat 
dels mitjans humans i materials de què disposa. Han d’elaborar el corresponent 
Pla d’Actuació Municipal: 

 Els municipis que tinguin una intensitat sísmica prevista igual o superior a 
VII en un període de retorn associat de 500 anys segons el mapa de 
Perillositat Sísmica presentat al punt 2.1. del SISMICAT. 

 Els municipis pels que s’ha calculat que es superaria el llindar de dany de 
referència (Dany sofert per un municipi consistent en més de 50 edificis 
inhabitables o més d’un 10% del total d’edificis del municipi inhabitables) en 
el parc d’edificis d’habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme esperat 
en l’esmentat període de 500 anys, segons els estudis de risc elaborats per 
a la redacció d’aquest pla [SISMICAT]. 

La intensitat sísmica a Moià és VI -VII i no supera el llindar. 

RISC D’INCENDI 

El Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya 
(INFOCAT) estableix que el municipi de Moià presenta un perill d’incendi alt, i 
una vulnerabilitat molt alta. Fet que indica que cal tenir molt present el risc 
d’incendi en el conjunt del municipi. Està inclòs als perímetres de protecció 
prioritària (PPP) concretament al de Sant Llorenç de Munt-Cingles del Bertí 
(B2), l’àmbit es situa prop del límit nord est del PPP. 

Tot i així, si parem atenció al mapa de risc estàtic d’incendis forestals, aquest 
mostra un risc d’incendi baix a la zona de la MP i el seu entorn. Les zones 
forestals més allunyades de l’àmbit presenten un risc d’incendi moderat o baix 
i per tant no es preveuen mesures addicionals per fer front al risc d’incendi més 
enllà de eles establertes per la legislació vigent. 

                                          
12 Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya. 
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RISCOS TECNOLOGICO-INDUSTRIALS - RISC QUÍMIC 

D’acord amb el Mapa de Protecció Civil de Catalunya elaborat per la Direcció 
General de Protecció Civil, Moià no compta amb cap empresa inclosa dins el 
PLASEQCAT. 

RISC DERIVAT DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

A Moià el tram sud (per sota del nucli urbà) de la Carretera C-59 està inclosa 
al Transcat amb un nivell de flux baix i una valoració del perill al municipi de  
valorat com a Mig. Aquesta carretera es situa a aproximadament 700 metres 
en línia recta des del límit est de l’àmbit.  

2.2 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 

Considerant, per una banda els objectius ambientals fixats en l’àmbit 
internacional, europeu, estatal, autonòmic i local i els principis per al 
desenvolupament urbanístic sostenible, i per l’altre els principals aspectes 
ambientals detectats en aquest mateix document, s’estableixen els objectius 
ambientals específics per al desenvolupament de la MP avaluada en aquest 
document. 

Cal remarcar, com no pot ser d’altra manera, que aquests objectius fan 
referència únicament a l’àmbit estricte de la MP d’acord amb la proposta 
avaluada. Amb tot, estan plantejats amb visió integradora de manera que, 
encara que formalment s’apliquin a l’àmbit de la MP, a la pràctica tenen com a 
objectiu millorar globalment els aspectes ambientals del conjunt del territori. 

Es presenten a continuació per a cada element definidor del perfil ambiental els 
criteris globals i els objectius ambientals que els desenvolupen. Més endavant, 
dins d’aquest mateix apartat es presenten els objectius de forma jerarquitzada. 

OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL, MOBILITAT 

A: Model d’ocupació i ordenació del sòl: minimitzar el consum del sòl i 
racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i 
atent als condicionants ambientals existents. 

A-1 Per al nou edifici previst al nord est de l’àmbit i que afectarà el marge 
existent cal preveure una escullera revegetada.  

Mesura proposada: Es proposa un entatxat d’escullera d’estaques llenyoses 
no ramificades de dos o més anys, d’espècies arbustives autòctones, amb 
capacitat de reproducció vegetativa de 2-5 cm de diàmetre i 2,5-3 m de llargada 
col·locades als espais dels cantells de l’escullera i reblerts amb terra vegetal.  
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Fotografia 11: Exemples d’escullera revegetada. Font: Endegament del riu Anoia a Igualada. 

 

A-2 A la zona d’ampliació situada al sud tenir en compte la preexistència de 
marges de pedra seca amb vegetació i assegurar-ne el seu manteniment.  

A-3 Preveure la implantació dels espais lliures i les zones verdes al llarg dels 
límits de l’àmbit. 

CICLE DE L’AIGUA 

B. Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua 
i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment 
eficient. 

B-1 Minimitzar els espais impermeables, establint superfícies màximes i 
l’exigència de paviments porosos, facilitant la infiltració de l’aigua de pluja. 

B-2 Preveure la plantació d’espècies vegetals autòctones i de baix requeriment 
hídric. 

B-3 Mantenir a les noves zones d’ampliació la xarxa separativa d’aigües 
residuals i aigües de pluja existent a l’àmbit, amb la precaució de col·locar 
elements de registre que impedeixin els pas de materials en suspensió. 

B-4 Evitar qualsevol tipus de captació d’aigua del Torrent de Font Candelera. 

ATMOSFERA 

C. Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat 
de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de 
substàncies contaminants. Prevenir i corregir la contaminació acústica, 
lluminosa i electromagnètica. 

C-1 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic o privat) i 
evitar-ne els fluxos a l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu 
sobre els organismes vius. 
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RESIDUS I MATERIALS 

D. Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i 
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o 
contenidorització. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels 
materials i el medi ambient en general. 

D-1 Implantar l’equipament adient per a la reutilització i la recollida selectiva 
de residus. 

D-2 Prohibir estrictament llençar deixalles, acumular runes i materials amb 
especial atenció a la zona sud de l’àmbit. 

BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI 

E. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni en general: considerar la 
biodiversitat de l’entorn estudiat en l’ordenació. Amb l’objectiu de facilitar la 
integració de les zones amb elements naturals. 

E-1 Assegurar la millora i manteniment del bosc de ribera del Torrent de Font 
Candelera. D’acord amb els criteris establerts a l’apartat de mesures de 
protecció de la flora, la fauna i la connectivitat ecològica d’aquest mateix 
document. 
E-2 Assegurar el manteniment i la millora dels marges arbrats i/o de pedra 
seca situats al sud de la zona d’ampliació prevista. 

E-3 Evitar la proliferació d’espècies bioinvasores.  

E-4 Garantir la permeabilitat ecològica del conjunt. Amb especial atenció al 
manteniment d’aquesta funcionalitat a la zona del Torrent de Font Candelera.  

PAISATGE I PATRIMONI CULTURAL 

F. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat. 

F-1 Adoptar un carta cromàtica coherent amb el manteniment de la qualitat 
paisatgística per a les edificacions previstes. 

F-2 Potenciar el manteniment i millora de la vegetació existent al Torrent de 
Font Candelera per assegurar la seva funció de pantalla visual. 

F-3 Dissenyar l’aparcament situat al sud de l’àmbit assegurant la seva 
integració a les formes actuals d’aquesta zona agrícola estructurada a partir 
dels marges existents. A part, caldria valorar la plantació d’arbres a l’interior 
del pàrquing.  

F-4 Preveure una volumetria dels nous edificis previstos coherent i similar amb 
les edificacions existents. Amb unes cobertes a dues aigües i pendents de com 
a màxim 30 graus. 
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RISCOS 

G- Incloure l’anàlisi dels riscos al si del procés de planejament amb l’objectiu 
de fer front als riscos observats i prendre les mesures pertinents per a 
minimitzar-ne els efectes. 

G-1 Evitar la implantació dels nous edificis en zones amb pendents destacats 
superiors al 20%. 

G-2 Evitar les construcció de nous edificis en zones potencialment inundables.  

2.2.1 JERARQUITZACIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

1 Model d’ocupació del sòl: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 
d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionats 
ambientals existents.  

2 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni en general: considerar la 
biodiversitat de l’entorn estudiat en l’ordenació, amb l’objectiu de facilitar la 
integració de les zones amb elements naturals.  

3 Incloure l’anàlisi dels riscos al si del procés de planejament amb l’objectiu de 
fer front als riscos observats i prendre les mesures pertinents per a minimitzar-
ne els efectes.  

4 Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua 
i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment 
eficient i tenint en compte les especificitats descrites del cicle de l’aigua.  

5 Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat. 

6 Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i facilitar 
la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o 
contenidorització. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels 
materials i el medi ambient en general. 

7 Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat 
de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de 
substàncies contaminants. Prevenir i corregir la contaminació acústica, 
lluminosa i electromagnètica. 
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3 ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ 

3.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES 

3.1.1 ALTERNATIVA 0 

Com s’ha vist en apartats anteriors d’aquest mateix document, l’àmbit estudiat 
inclou una part de les construccions existents dins el sòl urbà consolidat.  

Aquesta zona forma part d’un sector de desenvolupament: Sot d'Aluies-Sector 
VII i correspon al terç nord de l’àmbit on es concentren la majoria de les 
edificacions existents. 

La resta de l’àmbit (a l’est i el sud del SU) és classificat de sòl no urbanitzable 
d’acord amb el planejament vigent. Tot i així, una part de les edificacions 
existents (la nau d’expedicions) es situa en aquest sòl no urbanitzable. 

De fet, una de les raons per impulsar la MP avaluada és, tal com es detalla a la 
memòria de la MP, al seu apartat 1.2 on especifica que l’objecte de la MP és: 
“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”. 

La zonificació del planejament vigent es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 28: Alternativa 0 (Planejament vigent). Font: MUC. 

 

Els desajustos corresponen a una zona que malgrat que està classificada de no 
urbanitzable presenta usos urbans consolidats, tal com es pot veure a la 
següent il·lustració, on es pot comprovar com tota aquesta àrea de 
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reajustament es troba integrada als usos urbans consolidats com la resta de la 
zona construïda excepte l’extrem nord est que correspon a un camí. 

Il·lustració 29: Zona classificada de SNU amb usos urbans. Font: Equip redactor. 

 

3.1.2 ALTERNATIVA 1 

L’alternativa 1 es planteja a partir d’allò definit en la proposta d’ordenació 
finalment escollida (que s’explicarà a l’alternativa 3). La única diferència amb 
les alternatives 2 i 3 és la ubicació de la zona d’ampliació on es preveu 
d’implantar-hi un aparcament que en aquesta alternativa 1 es planteja al nord 
de l’àmbit dins el Pla parcial Sot d’Aluies-Sector VII. Les superfícies previstes 
per aquesta alternativa (pràcticament idèntiques que en el cas de l’alternativa 
2) es poden veure a la següent taula: 

Taula 14: Quadre de superfícies de l’alternativa 1. Font: Equip redactor. 
Tipus Superfície (m2) 
Clau extensiva Actual 9.686,90 
Ampliació clau extensiva 10.499,12 
Espai lliure públic 721,00 
Total 20.907,02 

L’espai lliure es concentra a l’est de l’àmbit preservant el camí i la zona limítrofa 
amb el Torrent de Font Candelera.  

L’ampliació prevista al nord de l’àmbit on s’hi preveu la implantació d’un 
aparcament, s’ha proposat tenint en compte les parcel·les existents (cal 
recordar que el sector de desenvolupament Sot d’Aluies-Sector VII ja s’ha dut 
a terme la reparcel·lació). Des del punt de vista ambiental és destacable la 
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possible afectació sobre el torrent innominat que creua aquesta zona on els 
usos agrícoles són els actuals, tal com es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 30: Alternativa 1. Font: ACC 2016 a partir de la proposta d’ordenació de l’equip redactor. 

 

La proposta d’ampliació a l’àmbit nord de l’àmbit s’ha dibuixat tenint en comte 
les parcel·les existents que formen part del pla parcial que ja ha fet la 
reparcel·lació en aquesta zona i que no ha tingut en compte l’existència del 
torrent innominat que es situa en aquesta zona tal com es pot veure a la 
següent il·lustració: 

Il·lustració 31: Parcel·les existents al nord de la zona estudiada. Font: Equip redactor. 
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3.1.3 ALTERNATIVA 2 

L’alternativa 2 representa una ocupació de superfície pràcticament igual que la 
de l’alternativa 1 (el total és 91 m2 inferior en el cas de l’alternativa 2), tal com 
es pot veure al següent quadre de superfícies: 

Taula 15: Quadre de superfícies de l’alternativa 2. Font: Equip redactor. 
Tipus Superfície (m2) 

Clau extensiva Actual 9.686,90 
Ampliació clau extensiva 10.408,12 

Espai lliure públic 721,00 
Total 20.816,02 

L’objectiu de la proposta és el de permetre la continuïtat de l’activitat 
econòmica actualment existent a l’àmbit i l’adequació dels desajustos 
urbanístics existents a l’àmbit que són: 

 Existència de sòls amb usos urbans consolidats (edificacions com la 
depuradora i la nau d’expedicions) que es troben en sòl no urbanitzable 
(incompatible amb l’activitat industrial que es desenvolupa a l’àmbit). 

 Necessitat d’ampliació de l’àmbit per a poder donar compliment als 
requeriments de les ordenances vigents que a l’article segon de l’apartat 
5.2.2.2 de les ordenances urbanístiques vigents admet com a màxim el 50% 
d’ocupació de la parcel·la. 

Tal com detalla la memòria, la proposta preveu classificar 11.129,12 m2 de sòl 
no urbanitzable en sòl urbà amb la qualificació de clau “E” indústria extensiva. 
A més de resoldre els desajustos observats (industria construïda en sòl no 
urbanitzable i ocupació de parcel·la superior al 50%) la proposta també preveu 
petites ampliacions situades en continuïtat amb les edificacions existents que 
ocuparan un total de 2.024,81 m2 es tracta de cinc nous volums, 3 edificis i 
dues instal·lacions, dos dels quals es situen dins la clau extensiva actual i els 
altres tres a la zona consolidada situada en sòl no urbanitzable.  

Fotografia 12: Vista de la zona d’ampliació al sud de l’àmbit (punt 10). Font: ACC 2016. 

 

Com s’ha dit, la única diferència destacable de l’alternativa 2 respecte 
l’alternativa 1 és la ubicació del sòl d’ampliació on es preveu implantar-hi un 
aparcament. En el cas de l’alternativa 2, aquest aparcament es preveu al sud 
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de l’àmbit actualment consolidat. Es tracta d’una zona agrícola on actualment 
ja s’hi situa un aparcament a la zona oest com es pot veure a l’anterior 
fotografia.  

En aquest mateix sector d’ampliació al sud del sòl construït en una posició més 
cap a l’est, on encara no s’hi implantat cap aparcament, queda en una posició 
més enclotada la resta de l’àmbit d’ampliació que es pot veure a la següent 
fotografia: 

Fotografies 13: Extrem est de la zona d’ampliació al sud de l’àmbit (punt 12). Font ACC 2016. 

 

En aquesta zona d’ampliació, a diferència del cas de l’alternativa 1, no hi trobem 
cursos d’aigua en la seva zona central (se’n detecta un de menor coincident 
amb el límit est d’aquesta zona d’ampliació).  

El valor ambiental més destacable en aquesta zona (que ha perdut bona part 
dels valors agrícoles que havia tingut) es concentra als marges existents, 
menys ben conservats com més a prop de la zona construïda, que són un 
element potencialment vertebrador d’aquests sòls.  

Pel que fa als nous edificis previstos només un, el situat al nord est de l’àmbit, 
formarà part del procés productiu. Pel que fa a la resta d’edificis nous previstos, 
situats al sud, i en continuïtat amb els edificis existents, el seu ús serà: 

 Magatzems als dos nous edificis situats a la meitat est de l’àmbit. Càmeres 
frigorífiques i sitja de gluten seran les instal·lacions situades al centre i l’oest 
respectivament. 
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Amb tot, la proposta d’ordenació de l’alternativa 2 es pot veure a la següent 
il·lustració: 

Il·lustració 32: Alternativa 2. Font: Equip redactor. 

 

La construcció de l’aparcament situat a la zona sud (ampliació) es troba en un 
context on els elements ambientalment més destacables són els marges entre 
camps existents, l’àmbit d’aquests marges es presenta a la següent il·lustració: 

Il·lustració 33: Marges existents a la zona sud. Font: ACC 2016. 

 

Des d’aquest punt de vista el desenvolupament de la MP en aquesta zona caldrà 
dur-la a terme respectant aquests marges i facilitant-ne el seu manteniment i 
la seva millora. 
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3.1.4 ALTERNATIVA 3 

L’Alternativa 3 és la proposta finalment escollida. Correspon a l’evolució de 
l’alternativa 2 amb la diferència principal que es redueix la superfície de sòl no 
urbanitzable inclosa dins els límits de la MP, retallant una part del sòl no 
urbanitzable previst a l’alternativa 2 situat al sud de l’àmbit. Tal com es detalla 
a la memòria de la MP: “Com a conseqüència del que es desprèn en la sol·licitud 
d’informe complementari de l’OTAA de 3 d’agost de 2016 [···] s’ha considerat 
adient en aquesta nova proposta, disminuir el terreny a reclassificar en 1.760 
m2, el que comporta correlativament l’augment del paràmetre de l’ocupació fins 
a un màxim del 55%, 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”. 

Com es pot veure al següent quadre de superfícies aquesta alternativa és la 
que comporta un menor consum de sòl: 

Taula 16: Quadre de superfícies de l’alternativa 3. Font: Equip redactor. 
Tipus Superfície (m2) 

Clau extensiva Actual 9.686,90 
Ampliació clau extensiva 8.307,09 

Espai lliure públic 327,85 
Total 18.321,84 

Pel que fa a les noves edificacions, l’alternativa 3 preveu les mateixes previsions 
que s’han indicat en l’alternativa 2 i que en síntesi són cinc nous volums: 3 
edificis i dues instal·lacions, dos dels quals es situen dins la clau extensiva 
actual i els altres tres a la zona consolidada situada en sòl no urbanitzable. 

Il·lustració 34: Alternativa 3. Font: Equip redactor. 
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Com s’ha vist la reducció de l’àmbit comportarà un paràmetre d’ocupació del 
55%, augmentant en un 5% la màxima ocupació prevista per la Clau Indústria 
extensiva. Per aquest motiu la proposta de la MP proposa la creació d’una 
subclau específica: Indústria extensiva tipus C que tindrà exactament la 
mateixa regulació que la subclau, ja existent, Indústria extensiva tipus A, 
excepte per dues úniques diferències: 

 L’ocupació màxima queda reduïda al 55% (tipus C) enlloc del 66% (Tipus 
A). 

 L’article referit a la separació d’edificis queda matisat per l’excepció que no 
procedeix complir tal paràmetre pels edificis existents que confronten amb 
el Pla parcial “Sot d’Aluies” mentre estiguin dempeus i no siguin substituïts. 

L’alternativa 3 també s’adreça a resoldre les problemàtiques urbanístiques 
detectades a l’àmbit de la MP que són en síntesi: 

• Existència de sòls amb usos urbans consolidats que es troben en sòl no 
urbanitzable  

• S’opta per reduir al màxim la superfície de SNU transformada augmentant 
fins al 55% el màxim d’ocupació permesa tot definint la nova subclau Indústria 
extensiva tipus C. 

Com s’ha vist a la descripció de l’alternativa 2, el principal valor ambiental de 
la zona on es preveu l’ampliació es concentra als marges agrícoles existents, 
en el cas de l’alternativa 3 s’afecta menys superfície d’aquests marges tot i que 
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una petita part dels mateixos queda dins de l’àmbit de la MP tal com es pot 
veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 35. Marges existents a la zona sud. Font: ACC 2016. 

 

Assegurar el manteniment i la millora d’aquests marges en el disseny del nou 
aparcament segueix essent l’element ambiental més rellevant en aquesta zona 
sud de l’àmbit tot i que en el cas de l’alternativa 3 se n’afecta una superfície 
menor.  

La justificació de la necessitat d’establir una aparcament en aquesta zona deriva 
de l’activitat econòmica que s’hi du a terme que ocupa una plantilla total de 
201 persones, 106 personal fix i 95 personal eventual. Tal com es detalla a la 
memòria de la MP: “El punt 4.1.4 de les Ordenances específiques per a les 
Indústries Extensives [···] 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”. 

La MP compta amb un apartat normatiu format per vuit articles, entre els que 
cal destacar l’article 6 que estableix com a obligatòries les mesures 
preventives i correctores que es plantegen més endavant en aquest mateix 
document: 

“Article 6  Mesures preventives i correctores del DAE i terminis 
d’execució 



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU AL SECTOR INDUSTRIAL SOT D’ALUIES - MOIÀ 

64 ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ 

 

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”. 

Per últim, la documentació de la MP inclou l’apartat 5 referent a l’avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació. S’hi detalla el pressupost de 
l’operació que suma un total de 113.404 € i on hi figuren també les despeses 
previstes per la implantació de les mesures correctores i preventives, de 
caràcter ambiental, proposades en aquest document i valorades en un total de 
35.090 €.  

3.2 VALORACIÓ AMBIENTAL 

En aquest apartat, es confrontaran les alternatives descrites en el punt anterior 
amb els objectius ambientals definits en aquest mateix document a partir de la 
diagnosi ambiental realitzada. 

Aquesta informació es presenta de forma sintètica a la taula que segueix, les 
estratègies globals de cada alternativa es confronten de forma individual amb 
tots els objectius definits en apartats anteriors d’aquest mateix document.  

S’ha utilitzat la següent simbologia, amb l’assignació d’un valor numèric per a 
cada categoria: +positiu(3), +/-neutral(2), -negatiu (1), NA i SD –No s’aplica i 
Sense Dades (1). 
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Taula 17: Coherència de les alternatives plantejades amb els objectius ambientals definits. Font: ACC 2016. 
Elements 

definidors del 
perfil ambiental 

Objectiu global Objectius específics 
Impactes 

Alt 0 Alt.1 Alt.2 Alt. 3 

OCUPACIÓ I 
CONSUM DE 

SÒL, MOBILITAT 

A.- Model d’ocupació i ordenació del 
sòl: minimitzar el consum del sòl i 

racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un 
model urbanístic globalment eficient 
i atent als condicionants ambientals 

existents. 

A-1 Per al nou edifici previst al nord est de 
l’àmbit i que afectarà el marge existent cal 
preveure una escullera revegetada. 

SD/NA + + + 

A-2 A la zona d’ampliació tenir en compte la 
preexistència de marges de pedra seca amb 
vegetació i assegurar-ne el seu manteniment. 

SD/NA - + ++ 

A-3 Preveure la implantació dels espais lliures i 
les zones verdes al llarg dels límits de l’àmbit. - + + + 

CICLE DE 
L'AIGUA 

B.- Cicle de l’aigua: compatibilitzar 
el planejament amb el cicle natural 

de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest 
recurs en el marc d’un model 
urbanístic globalment eficient. 

B-1 Minimitzar els espais impermeables, 
establint superfícies màximes i l’exigència de 
paviments porosos, facilitant la infiltració de 
l’aigua de pluja. 

- + + + 

B-2 Preveure la plantació d’espècies vegetals 
autòctones i de baix requeriment hídric. - + + + 

B-3 Mantenir a les noves zones d’ampliació la 
xarxa separativa d’aigües residuals i aigües de 
pluja existent a l’àmbit, amb la precaució de 
col·locar elements de registre que impedeixin els 
pas de materials en suspensió.. 

+ + + + 

B-4 Evitar qualsevol tipus de captació d’aigua 
del torrent de Font Candelera. + + + + 

ATMOSFERA 

C. Ambient atmosfèric: minimitzar 
els efectes del planejament sobre la 
qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, 

en general, reduir al màxim les 
immissions de substàncies 

contaminants. Prevenir i corregir la 
contaminació acústica, lluminosa i 

electromagnètica. 

C-1 Limitar la generació de necessitats 
d’enllumenat exterior (públic o privat) i evitar-
ne els fluxos a l’hemisferi superior, la intrusió 
lumínica i l’impacte negatiu sobre els 
organismes vius. 

- + + + 

RESIDUS I 
MATERIALS 

D. Gestió de residus: fomentar el 
reciclatge dels residus i facilitar la 

disponibilitat d’instal·lacions 
adequades per al seu tractament i/o 

contenidorització.  

D-1 Implantar l’equipament adient per a la 
reutilització i la recollida selectiva de residus. + + + + 

D-2 Prohibir estrictament llençar deixalles, 
acumular runes i materials amb especial atenció 
a la zona sud de l’àmbit. 

- + + + 
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BIODIVERSITAT, 
CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA I 
PATRIMONI 

NATURAL 

E. Biodiversitat, connectivitat 
ecològica i patrimoni en general: 

considerar la biodiversitat de l’entorn 
estudiat en l’ordenació. Amb 

l’objectiu de facilitar la integració de 
les zones amb elements naturals. 

E-1 Assegurar la millora i manteniment del 
bosc de ribera del Torrent de Font Candelera. 
D’acord amb els criteris establerts a l’apartat de 
mesures de protecció de la flora, la fauna i la 
connectivitat ecològica d’aquest mateix 
document. 

- + + + 

E-2 Assegurar el manteniment i la millora dels 
marges arbrats i/o de pedra seca situats al sud 
de la zona d’ampliació prevista. 

- - + ++ 

E-3 Evitar la proliferació d’espècies 
bioinvasores. + + +  

E-4 Garantir la permeabilitat ecològica del 
conjunt. Amb especial atenció al manteniment 
d’aquesta funcionalitat a la zona del Torrent de 
Font Candelera. 

+ + +  

PAISATGE I 
PATRIMONI 
CULTURAL 

F. Integrar el paisatge en el procés 
de planejament urbanístic i garantir-

ne la qualitat. 

F-1 Adoptar un carta cromàtica coherent amb 
el manteniment de la qualitat paisatgística per 
a les edificacions previstes. 

- SD/NA SD/NA SD/NA 

F-2 Potenciar el manteniment i millora de la 
vegetació existent al Torrent de Font Candelera 
per assegurar la seva funció de pantalla visual. 

- + + + 

F-3 Dissenyar l’aparcament situat al sud de 
l’àmbit assegurant la seva integració a les 
formes actuals d’aquesta zona agrícola 
estructurada a partir dels marges existents. A 
més cal preveure la plantació d’arbres a 
l’interior del pàrquing. 

- - + ++ 

F-4 Preveure una volumetria dels nous edificis 
previstos coherent i similar amb les edificacions 
existents. Amb unes cobertes a dues aigües i 
pendents de com a màxim 30 graus. 

+ + + + 

RISC 
AMBIENTAL 

H- Incloure l’anàlisi dels riscos al si 
del procés de planejament amb 
l’objectiu de fer front als riscos 
observats i prendre les mesures 

pertinents per a minimitzar-ne els 
efectes. 

G-1 Evitar la implantació dels nous edificis en 
zones amb pendents destacats superiors al 
20%. 

+ - - - 

G-2 Evitar les construcció de nous edificis en 
zones potencialment inundables. + + + + 

Assignació de valors numèrics orientatius 36 50 56 58 
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3.3 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

L’alternativa 3, que correspon a la proposta final adoptada pel planejament 
avaluat, és la que obté major puntuació respecte al compliment dels objectius 
ambientals per a la majoria d’elements definidors del perfil ambiental. 

Les estratègies proposades per l’alternativa 3 són coherents amb els objectius 
ambientals que s’han definit en aquest document, cal notar que es tracta d’una 
zona on l’ús industrial està consolidat i gran part del qual es situa dins el sòl 
urbà. De fet, dos dels cinc nous volums proposats es situen dins els límits 
actuals de la Clau E “industrial extensiva” un dels quals, el situat més al nord, 
és, com s’ha dit, l’únic edifici que tindrà funcions relacionades amb el procés 
productiu que es duu a terme a l’àmbit estudiat, en canvi la resta d’edificis 
tindran ús de magatzem, càmeres frigorífiques i sitja de gluten.  

Tant l’alternativa 1 com la 2 i la 3 responen de forma satisfactòria a diversos 
dels motius que justifiquen la MP objecte d’avaluació ambiental: 

 En el cas de les alternatives 1 i 2, l’ampliació del sòl inclòs dins la clau E 
“Indústria extensiva” permetria donar compliment a un dels requeriments 
normatius d’aquesta clau que és la d’una ocupació de com a màxim el 50% 
del total de l’àmbit (actualment -alternativa 0- no es compleix amb aquest 
requeriment). En el cas de l’alternativa 3 l’ocupació màxima és lleugerament 
major, del 55%, aquest augment d’edificabilitat no tindrà un impacte 
ambiental addicional destacable i en canvi permetrà reduir la superfície de 
sòl actualment no urbanitzable afectat per la MP (es redueixen 1.760 m2 
respecte allò previst per l’alternativa 2). 

 Aquesta ampliació permetria a més a incloure dins la clau E edificacions i 
zones impermeabilitzades amb clara vocació de sòl urbà que actualment es 
situen en una zona de sòl no urbanitzable.  

Respecte l’alternativa 1 les diferencies en la puntuació obtinguda que és 
lleugerament major a les alternatives 2 i 3 es deuen principalment a l’estratègia 
de manteniment i millora dels marges existents a la zona d’ampliació situada al 
sud. En aquesta zona s’hi preveu la implantació d’un aparcament que es durà 
a terme respectant aquests marges i assegurant-ne la seva millora i 
manteniment. En canvi la previsió d’ampliació al nord de l’àmbit, que correspon 
a l’alternativa 1 podria afectar, si es desenvolupés, el curs d’un torrent existent, 
fet que comportaria impactes més elevats en comparació amb allò previst a les 
alternatives 2 i 3.  

Si es portés a terme el desenvolupament de l’alternativa 1, que preveu la zona 
d’ampliació al nord de l’àmbit dins els límits del Pla parcial d'ordenació industrial 
"Sot d'Aluies-Sector VII" (1993/002150/N), comportaria supeditar les 
propostes d’ampliació de la MP al desenvolupament del Pla Parcial citat que no 
ha estat desenvolupat malgrat que fa dècades que està aprovat. Això pot ser a 
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causa que la demanada de sòl industrial en aquest sector no ha estat prou alta 
i dificultaria enormement el desenvolupament de les propostes que han motivat 
la MP lligant-la al desenvolupament del Pla parcial que ja ha mostrat que, tal 
com està definit a dia d’avui, presenta dificultats a l’hora de desenvolupar-se. 

El desenvolupament de l’alternativa 1 portaria associada una despesa 
econòmica (per situar-se dins un pla parcial pendent de desenvolupar) que en 
dificultarien enormement la viabilitat econòmica. Per una justificació 
urbanística-econòmica més detallada vegeu apartat 1.9 de la memòria de la 
Modificació Puntual. 

D’altra banda cal tenir en compte diverses qüestions importants, relacionades 
amb l’activitat que es duu a terme a l’àmbit estudiat, que justifiquen la 
necessitat d’ampliació proposada per la MP: 

 En primer lloc el dinamisme de la pròpia activitat que en els últims anys ha 
tingut un creixement del 25-30% anual i aquest motiu justifica el creixement 
previst que no pot assumir els tempos de desenvolupament del Pla parcial 
citat que comportaria l’alternativa 1.  

 En segon lloc, els nous edificis son necessaris per a l’obtenció de la 
certificació IFS 13  que ha d’ajudar a complir amb tots els requisits de 
seguretat jurídica i dóna les normes comunes i transparents per a tots els 
proveïdors afectats, així com una resposta concreta i ferma a les 
expectatives d'alta seguretat dels clients. IFS cobreix normes comunes 
d'auditoria internacionalment acceptades, a fi de millorar la seguretat dels 
consumidors. 

 En tercer lloc la producció actual està encarada cap a la zona sud que és on 
es preveu d’implantar-hi quatre dels cinc nous volums previstos. 

 Per últim cal citar la necessitat de l’empresa de desenvolupar les mesures 
previstes a la MP en el menor temps possible a causa del creixement de 
l’activitat que es duu a terme a l’àmbit, aquest fet és incompatible amb lligar 
les propostes de la MP al desenvolupament del Pla parcial Sot d’Aluies-Sector 
VII que comportaria un temps de desenvolupament molt major que el que 
es deriva de la MP. 

D’altra banda la reserva de sòl per a espais lliures que s’ha situat resseguint el 
límit est a la zona nord de l’àmbit ajudarà a mantenir un espai de transició entre 
l’àmbit industrial i la zona del torrent. 

Pel que fa al resultat lleugerament superior en la valoració ambiental de 
l’alternativa 3 respecte l’alternativa 2, aquesta es deu a un millor compliment 
dels objectius dirigits a la protecció dels marges situats al sud de l’àmbit, ja que 
com s’ha vist en aquesta zona sud és on l’alternativa 3 opta per no afectar 
1.760 m2 de sòl que seguiran essent part del Sòl no urbanitzable i que és on 
part d’aquests dos petits marges agrícoles es situen.  

                                          
13 International Featured Standards.  
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Així doncs, es conclou que l’alternativa 3 assoleix els objectius 
ambientals de conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural i de 
manteniment de la identitat i la qualitat paisatgística. L’ordenació adoptada 
proposa una ampliació de la clau E “Industrial Extensiva”, compatible amb els 
objectius ambientals plantejats en aquest document. 

Caldrà, però, incorporar certes mesures correctores i preventives per tal de 
millorar el grau d’assoliment dels objectius ambientals, especialment pel que fa 
la gestió del cicle de l’aigua, la millora de l’ecoeficiència, la minimització de 
l’impacte paisatgístic.  

Aquestes mesures es llisten de forma sintètica a continuació: 

 Mesures preventives: 
o Mantenir l’actual estructura de xarxa separativa els nous àmbits 

a construir. 
o Minimitzar els espais impermeabilitzats. 
o Adoptar una carta cromàtica coherent per millorar la integració 

paisatgística de les edificacions previstes.  
o Preveure la plantació d’espècies autòctones i de baix requeriment 

hídric. 
 

 Mesures correctores: 
o En la nova escullera prevista en la zona nord est de l’àmbit 

s’hauran d’aplicar tècniques de revegetalització de la mateixa.  
o Manteniment i millora dels marges de pedra seca parcialment 

coberts de vegetació existents a la zona sud oest de l’àmbit 
estudiat. 

o Manteniment i revegetat, en cas de ser necessari, els marges 
arbrats existents a la zona de l’aparcament que haurà de 
dissenyar-se d’acord amb el manteniment d’aquest marges. 

o Preveure plantacions d’arbres a l’interior del pàrquing, millorant 
notablement la seva integració.  

o Utilització de les millors tecnologies disponibles a l’hora en el 
disseny dels nous volums construït amb l’objectiu de millorar 
l’ecoeficiència del conjunt de l’activitat.  

Pel que fa a la valoració econòmica d’aquestes mesures, que s’ha recollit a de 
forma resumida l’apartat 5 de la memòria de la MP, a continuació se’n presenten 
les despeses previstes de forma més detallada:  

- Mesures preventives. L’aplicació d’aquestes mesures preventives pot 
suposar un increment d’aproximadament un 10% del projecte 
constructiu i/o d’urbanització. 

- Mesures correctores. S’estableix un cost aproximat per les següents 
mesures: 
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Taula 18: Valoració econòmica aproximada mesures correctores. Font: ACC 2016. 
Tècniques revegetalització escollera 5.500 € 
Manteniment i millora marges de pedra seca 7.500 € 
Manteniment i revegetat dels marges arbrats 
existents. 

5.000 € 

Plantacions arbres a l’interior del pàrquing 3.500 € 
Millores disseny Increment 10% PC. 
TOTAL APROXIMAT 21.500 € 

- Mesures correctores en fase d’execució. S’estableix un cost 
aproximat per les següents mesures: 

Seguiment ambiental de les obres + memòria final 3.500 € 
Millores aplicables pel contractista + PMA 4.000 € 
TOTAL APROXIMAT 7.500 € 

 
Per tant, el pressupost final estimat de mesures correctores serà de 29.000 € 
+ I.V.A., sense tenir en compte l’increment del projecte constructiu de les 
mesures preventives i de millores en el disseny.  
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4 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

4.1 EFECTES SOBRE ELS RECURSOS NATURALS 

Aquest apartat pretén avaluar de manera qualitativa la incidència que tindrà el 
la MP sobre els principals vectors ambientals analitzats: cicle de l’aigua, energia 
i residus.  

Tot i així, cal tenir en compte que l’anàlisi que es realitza a continuació és 
merament estimatiu i les dades que es donen només serveixen per definir a 
grans trets la situació que haurà de preveure l’organisme competent i 
documentar breument quines mesures es poden prendre per tal de minimitzar 
possibles impactes derivats. 

En general, tots els vectors analitzats mostren un increment del seu consum o 
de producció residual degut a l’increment de la superfície construïda prevista, 
però en cap cas es preveu la implantació de noves activitats o usos que suposin 
una demanda significativa addicional.  

4.1.1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

L’estimació de l’augment de consum d’aigua s’ha fet considerant que el consum 
actual, que com s’ha vist és 6.871 m3/anuals, representa una despesa anual 
per metre quadrat construït de 0,85 m3/m2 ja que actualment a l’àmbit estudiat 
hi ha un total de 8.022,70 m2 edificats. Així doncs l’augment de superfície 
construïda que d’acord amb la MP avaluada és de 2.024,81 m2 suposarà una 
demanda addicional d’aigua de 1.734,14 m3/any. 

Amb tot el consum d’aigua de l’àmbit un cop desenvolupades les propostes de 
la MP suposarà un total aproximat de 8.605,14 m3/any el que suposarà un 
augment del 25,24% respecte el consum actual. 

Aquest augment s’ha calculat a l’alça perquè dels nous edificis només un 
formarà part del procés productiu que és on més recursos es consumeix, si 
considerem només aquest nou edifici (530,41 m2) l’augment d’aigua quedaria 
reduït a un total de 454,26 m3/any i sumaria un total anual de 7.325,27 m3 que 
suposaria un augment del 6,61% de consum d’aigua respecte el consum 
d’aigua. 

4.1.2 SANEJAMENT 

Emprant les dades de la factura d’aigua emesa per la Societat Municipals 
d’Aigües de Moià que equipara la demanada d’aigua amb la generació d’aigües 
residuals es pot concloure que els càlculs efectuats a l’apartat de consum 
d’aigua són també aplicables al present apartat. Per tant s’estima un 
creixement en la producció d’aigües residuals de oscil·larà entre el 6,61% i el 
25,24% un cop es desenvolupin les propostes de la MP.  

S’han estudiat diverses alternatives de depuració autònoma però finalment s’ha 
optat per mantenir la depuració autònoma actual fent l’abocament al col·lector 



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU AL SECTOR INDUSTRIAL SOT D’ALUIES - MOIÀ 

72 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

 

municipal. Tenint en compte la previsió d’ampliació de l’EDAR de Moià es 
considera que aquesta és la opció més favorable ambientalment. 

4.1.3 CONSUM ELÈCTRIC I EMISSIONS DE CO2 

Pel que fa al consum elèctric, s’ha emprat el mateix mètode de càlcul que en el 
cas del consum d’aigua. Així l’augment d’edificacions previst per la MP suposarà 
un augment anual de consum elèctric de 474.417,62 Kwh/any el que suposarà 
un consum total estimat de 2.354.155 Kwh/any. 

Tenint en compte que l’augment de demanda elèctrica suposarà un augment 
que com a màxim serà del 25,4% respecte el consum actual, s’estima que 
aquest augment podrà ser assumit per l’actual xarxa. Cal en aquest punt tenir 
en compte també que el càlcul s’ha fet a l’alça sense considerar que de totes 
les noves edificacions només una formarà part del procés productiu.  

D’altra banda aquest consum elèctric genera, d’acord amb l’eina de càlcul 
d’emissions de GEH, elaborada per l’oficina catalana del canvi climàtic, un total 
de 628,56 Tones de CO2 equivalents que respecte a les 501,89 Tn de CO2eq 

representa un augment del 25,4%. 

4.1.4 GENERACIÓ DE RESIDUS 

Com que el possible augment de l’activitat productiva no està directament 
lligada a les propostes de la MP tampoc s’estima un augment significatiu en la 
producció de residus lligada amb les propostes de la MP avaluades. La producció 
de residus a l’àmbit estudiat va ser, com s’ha dit, d’un total de 261,45 Tones el 
2015 que representa aproximadament el 8% del total de residus generats a 
Moià.  
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5 DETERMINACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS 
SIGNIFICATIUS 

El present apartat pretén sintetitzar aquells vectors ambientals sobre els quals 
la MP pot tenir una incidència positiva o negativa que pugui ser considerada 
significativa atenent a les dades analitzades en els apartats precedents. 

Per tal d’avaluar cada un dels efectes, s’han agrupat en funció del vector al que 
afecten i per a cada un d’ells s’assenyalen, en primer lloc, aquells que es 
considera que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Per tal 
de concretar l’avaluació d’aquest efecte significatiu es detalla a partir del símbol 
utilitzat si aquest impacte és en sentit positiu (+) o negatiu (×). 

Taula 19: Determinació dels efectes significatius sobre el medi ambient. Font: ACC 2016. 
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Observacions 

Medi Físic 

Geologia, litologia i edafologia 

Afecció a punts 
geològics d’interès 

 
Es preveu l’ampliació per a fer un aparcament en una 
zona actualment agrícola i per tant s’augmentarà la 
compactació del terreny.  

Compactació del 
terreny × 

Fenòmens erosius  

Orografia i geomorfologia 

Moviments de terres 
i modificació del 

terreny 
× 

Moviments de terres que es donaran bàsicament en la 
fase de construcció.  
 
Modificació del relleu al marge existent al nord est de 
l’àmbit tot i que cal tenir en compte d’una banda els 
problemes d’estabilitat d’aquest marge i la proposta 
d’extensió de l’escullera existents amb tècniques de 
revegetació de la mateixa per minimitzar el seu impacte. 

Modificació del 
relleu × 

Cicle de l’aigua 

Afecció a elements 
de la xarxa 
hidrològica 

+ No s’afecta directament el Torrent de Font Candelera que 
queda fora de l’àmbit i és el curs més destacable a 
l’entorn de l’àmbit  
 
Els cursos fluvials menors que queden dins l’àmbit ja han 
estat desviats i la nova zona ampliada (sense usos 
urbans consolidats) no afecta els torrent identificats. 
 
El desenvolupament del sector mantindrà l’actual xarxa 
separativa (pluvials i residuals).  
L’àmbit està connectat amb la xarxa de sanejament 
municipal i compta amb una depuradora pròpia que 
aboca al col·lector existent. 

Canvi de les 
condicions 

hidrològiques 
 

Afecció a la xarxa 
d’aigües pluvials + 

Interacció amb la 
xarxa de 

sanejament 
+ 
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Afecció sobre la 
qualitat de les 

aigües 
 

Afecció a aqüífers i 
les condicions de 

recàrrega 
 

Qualitat atmosfèrica 
Efectes sobre la 
qualitat de l’aire 

 No es preveuen efectes significatius. 

Qualitat acústica 

Efectes sobre la 
qualitat acústica 

 No es preveuen efectes significatius.  

Contaminació lluminosa 

Efectes sobre la 
contaminació 

lluminosa 
× 

Es tindran en compte les mesures especificades en 
aquest document, per tal de reduir els efectes sobre la 
contaminació lluminosa.  

Exposició a camps electromagnètics 

Exposició de la 
població a camps 
electromagnètics 

 No es preveuen efectes significatius. 

Medi Biòtic 

Vegetació 

Efectes sobre les comunitats 
vegetals i els individus 
aïllats 

 

S’afecta amb la previsió d’un nou edifici a una 
zona de marge on s’hi ubiquen alguns peus 
d’oms aïllats. Tot i així la viabilitat futura del 
bosc de Ribera associat al Torrent de Font 
Candelera no es veurà afectada de forma 
significativa. 

Efectes sobre les espècies 
protegides 

 

Efectes sobre els arbres 
monumentals 

 

Efectes sobre vegetació 
singular 

 

Efectes sobre el medi natural 
en general a causa de la 
pèrdua o afecció de la 
vegetació, donat els diversos 
beneficis que generen les 
comunitats vegetals sobre el 
territori. 

× 

Fauna 

Efectes sobre els hàbitats 
emprats per la fauna 

 

Millora de la connectivitat ecològica del torrent 
de Font Candelera en cas que s’efectuïn 
tasques de recuperació del bosc de ribera 
tenint en compte les mesures de protecció de 
la flora, la fauna i la connectivitat ecològica 
proposades en aquest mateix document. 

Efectes sobre les comunitats 
faunístiques 

 

Afectació als corredors 
biològics i a la connectivitat 
ecològica 

+ 

Afectació a plans de gestió i 
protecció de fauna 
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Medi Antròpic 

Paisatge 
Efectes sobre la qualitat del 
paisatge 

 No es preveuen efectes significatius tenint en 
compte que les noves edificacions previstes es 
situen en continuïtat amb les ja existents i que 
el nou aparcament es farà assegurant el 
manteniment i la millora dels marges existents 
a la zona sud de l’àmbit. 

Afecció a causa de la possible 
evolució del paisatge, 
considerant les dinàmiques 
naturals del medi. 

 

Usos i ocupacions 

Afecció als usos agrícoles i al 
sector agrari a causa de la 
pèrdua de sòl agrícola i pel 
canvi d’usos 

× 

Es produirà una pèrdua de sòl actualment 
agrícola (tot i que força degradada).   

Afecció als usos forestals i 
repercussió en el sector 
primari a causa de la pèrdua 
de sòl forestal  
Afecció sobre els usos 
ramaders (zones de pastura 
o activitats ramaderes 
extensives) 

 

Afecció a la cohesió social 
(desequilibris i polarització 
social) 

  

Afecció sobre la permeabilitat 
i funcionalitat de les 
infraestructures de la xarxa 
viària i xarxa de camins 

  

Patrimoni cultural 

Afecció a elements del 
patrimoni arquitectònic   

No es preveuen efectes significatius. 
Afecció a elements del 
patrimoni arqueològic   

Planejament 
Incompatibilitats o 
incoherències amb el 
planejament vigent 

+ 
L’ampliació dels sòls inclosos a la clau E 
“Industrial extensiva” permetrà la 
regularització d’unes construccions ja 
existents que es situen en SNU.  

Incompatibilitats o 
incoherències amb 
prescripcions establertes en 
altres instruments 
d’ordenació 

 

Medi socioeconòmic 
Efectes sobre la població del 
municipi i l’entorn 
pròxim 

+ 
La implementació de les propostes de la MP 
facilitaran el desenvolupament de l’activitat 
econòmica que ja es duu a terme a les 
instal·lacions de Sosa Ingredients S.L. que en 
els últims anys ha tingut un creixement dal 
voltant del 25-30%.  

Efectes sobre l’economia dels 
municipis, l’entorn 
pròxim i la comarca 

+ 
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Efectes sobre el mercat de 
treball dels municipis, 
l’entorn pròxim i la comarca 
on està ubicada 

+ 

A més amb les noves construccions previstes 
es podrà procedir a la certificació IFS que 
ajudarà a la millora continuada del procés de 
producció. 

Risc d’inundació 

Afecció a àrees delimitades 
com a inundables o 
potencialment inundables 

 

No es preveuen efectes significatius.  
Possibilitat que s’incrementi o 
s’afecti el risc 
d’inundabilitat del territori 

 

Risc d’incendi forestal  

Afecció a àrees amb alt risc 
d’incendi (segons la 
normativa aplicable) 

 No es preveuen efectes significatius. 

Riscos geològics  

Afecció d’àrees on s’ha 
determinat risc geològic 
moderat o alt 

+ 

Es preveu l’establiment d’una escullera 
revegetada en continuïtat amb la ja existent 
amb l’objectiu de fer front als problemes 
d’estabilitat del marge existent al nord est de 
l’àmbit i els problemes associats amb 
l’assentament dels edificis a una zona que va 
ser reomplerta de terres als anys 60. 
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6 VALORACIÓ GLOBAL DEL PLA  

Tot seguit es procedeix a valorar l’adequació de la proposta als objectius i 
criteris ambientals determinats en el present document: 

1 Model d’ocupació del sòl: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 
d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionats 
ambientals existents.  

Es tracta d’una modificació puntual que proposa uns creixements en continuïtat 
amb els edificis industrials ja existents. L’ampliació proposada permetrà donar 
compliment a les prescripcions de les ordenances del planejament vigent. 
L’afecció sobre el marge situat al nord est de l’àmbit es durà a terme mitjançant 
una escullera revegetada per minimitzar-ne l’impacte.  

A la zona d’ampliació situada al sud, on s’hi preveu la implantació d’un 
aparcament, s’han pres els marges existents com a elements vertebradors de 
la zona, el manteniment i millora d’aquests marges arbrats té a l’àmbit estudiat 
i des del punt de vista ambiental un caràcter estratègic perquè ajudarà a 
mantenir tant la potencialitat ecològica d’aquests marges al mateix temps que 
ajudarà notablement a la integració paisatgística d’aquesta zona. A més també 
cal preveure la plantació d’arbres a l’interior del pàrquing.  

2 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni en general: considerar la 
biodiversitat de l’entorn estudiat en l’ordenació, amb l’objectiu de facilitar la 
integració de les zones amb elements naturals.  

A més dels marges situats al sud de l’àmbit i dels quals ja se’n explicat 
l’estratègia de conservació i millora, l’element més destacables des del punt de 
vista del manteniment de la biodiversitat i la millora de la connectivitat 
ecològica és, tot i que es troba fora de l’àmbit, el Torrent de Font Candelera. El 
desenvolupament de la MP no comportà afeccions previsibles sobre aquest 
torrent i en cas que s’opti per a impulsar una millora de la funció connectora 
del torrent, en aquest mateix document s’indica que caldrà fer-ho amb espècies 
pròpies de la zona i prioritzant les següents espècies: salze blanc, freixe de fulla 
llarga i avellaner. 

3 Incloure l’anàlisi dels riscos al si del procés de planejament amb l’objectiu de 
fer front als riscos observats i prendre les mesures pertinents per a minimitzar-
ne els efectes.  

S’ha tingut en compte els riscos existents que estan associats a la inestabilitat 
del talús situat al nord est de l’àmbit i a la inundabilitat geomorfològica 
associada als torrents existents.  

Pel que fa a la inundabilitat cal tenir en compte que dels nous edificis previstos 
només un es troba dins una zona d’inundabilitat per criteris geomorfològics, es 
tracta d’un torrent que ja va patir un desviament perquè afecta a zones que 
actualment ja estan construïdes. La resta de torrents i els risc d’inundabilitat 
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associat es situa als límits de l’àmbit estudiat. Com s’ha dit l’àmbit compta amb 
un seguit de desviaments i canalitzacions (a cel obert i subterrànies) que han 
alterat la hidrologia de l’àmbit. 

Pel que fa al risc d’inestabilitat del marge situats al nord est (que ja ara està 
inclòs dins la clau E del sòl urbà) s’optarà per la construcció d’una escullera 
revegetada, seguint el traçat de l’escullera ja existent al sud est de l’àmbit i 
que ha de permetre solucionar els problemes d’inestabilitat del marge i els 
observats per la direcció de Sosa Ingredients S.L. en l’assentament dels edificis 
existents i que a l’extrem nord est de la zona construïda es situen en una zona 
reomplerta de terres en el passat. 

4 Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua 
i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment 
eficient i tenint en compte les especificitats descrites del cicle de l’aigua.  

S’han estudiat diverses alternatives per fer front de manera autònoma al 
sanejament de les aigües residuals tenint en compte la situació del sanejament 
a Moià però rebuda la informació que es preveu l’ampliació de l’EDAR 
properament s’ha considerat que l’opció ambientalment més favorable és 
continuar amb l’abocament al col·lector municipal prèvia depuració in situ. S’ha 
establert en aquest document que la vegetació emprada per a les zones verdes 
de l’àmbit siguin especies autòctones i de baix requeriment hídric. 

5 Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat. 

Les actuacions previstes no comportaran un impacte paisatgístic destacable 
perquè es tracta, en el cas dels nous edificis, de construccions que no superen 
la superfície actualment ja construïda i perquè es situen en continuïtat amb els 
edificis ja existents. De totes maneres l’existència del Torrent de Font Candelera 
i la vegetació de ribera associada té un efecte de pantalla visual que ajuda a 
minimitzar l’impacte visual de les edificacions especialment cap a la zona del 
nucli urbà de Moià que és la zona més freqüentada de l’entorn. Cal fer esment 
també que la posició enclotada respecte al nucli, fa que no sigui visible des de 
molts punts. Des d’aquest punt de vista la reserva de sòl per a espais lliures i 
zones verdes que la MP proposa a l’extrem nord est de l’àmbit també ajudarà 
a minimitzar l’impacte paisatgístic de les actuacions.  

6 Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i facilitar 
la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o 
contenidorització. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels 
materials i el medi ambient en general. 

No es preveuen canvis significatius que puguin comprometre la viabilitat de 
l’actual sistema de recollida de residus vigent a l’empresa. 

7 Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat 
de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de 
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substàncies contaminants. Prevenir i corregir la contaminació acústica, 
lluminosa i electromagnètica. 

En aquest document s’ha establert les prescripcions a tenir en compte per a la 
minimització de l’impacte de la contaminació lluminosa. 

Una de les mesures ambientals proposades en aquest document és la utilització 
de les millors tecnologies disponibles en el disseny dels nous volums construïts 
amb l’objectiu de millorar l’ecoeficiència del conjunt de l’activitat. 
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7 SEGUIMENT AMBIENTAL 
Es proposa el Pla de Vigilància Ambiental (PVA) per a realitzar un seguiment de 
les actuacions proposades, que tindrà en compte les mesures previstes per a la 
supervisió, vigilància i informació a l’òrgan ambiental corresponent del 
desenvolupament de la MP i de l’aplicació i efectes de les mesures preventives 
i correctores. 

La vigilància ambiental ha de donar garantia als ciutadans de que la implantació 
de la MP no suposarà impactes no previstos i degradarà ambientalment la zona. 
En aquest sentit, en cas d’aparèixer impactes ambientals no previstos caldrà 
aplicar les mesures correctores necessàries. 

Cal tenir en compte que, pel desenvolupament de tota actuació que afecti al 
Domini Públic Hidràulic, s’haurà de disposar de la corresponent autorització 
expressa, emesa per l’ACA, en el que respecta a les seves competències. 

7.1 FASE DE PLANEJAMENT  

El procés d’avaluació ambiental del planejament urbanístic esdevé en si mateix 
una mesura de supervisió i control. La metodologia feta servir implica la 
supervisió progressiva (en les diferents fases del planejament) i duplicada (per 
part de l’equip redactor de la documentació ambiental i per part de l’òrgan 
ambiental) del grau d’incorporació dels criteris ambientals establerts a la 
documentació associada. Les mesures ambientals proposades son les següents: 

Taula 20: Mesures preventives i correctores. Font: ACC 2016. 
MESURES PREVENTIVES 

- Mantenir l’actual estructura de xarxa separativa els nous àmbits a 
construir. 

- Minimitzar els espais impermeabilitzats. 
- Adoptar una carta cromàtica coherent per millorar la integració 

paisatgística de les edificacions previstes.  
- Preveure la plantació d’espècies autòctones i de baix requeriment 

hídric. 
MESURES CORRECTORES 

- En la nova escullera prevista en la zona nord est de l’àmbit s’hauran 
d’aplicar tècniques de revegetalització de la mateixa.  

- Manteniment i millora dels marges de pedra seca parcialment coberts 
de vegetació existents a la zona sud oest de l’àmbit estudiat. 

- Manteniment, i revegetat en cas de ser necessari, dels marges arbrats 
existents a la zona de l’aparcament que haurà de dissenyar-se d’acord 
amb el manteniment d’aquest marges. 

- Preveure plantacions d’arbres a l’interior del pàrquing, millorant 
notablement la seva integració.  

- Utilització de les millors tecnologies disponibles a l’hora en el disseny 
dels nous volums construït amb l’objectiu de millorar l’ecoeficiència 
del conjunt de l’activitat. 
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7.2 FASE D’EXECUCIÓ 

Durant la fase d’obres es planteja el següent Pla de Vigilància Ambiental (PVA) 
per tal d’assolir els següents objectius: 

 Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els 
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

 Controlar l’aplicació i eficiència de cadascuna de les mesures preventives i 
correctores previstes en aquest informe, sent d’obligada incorporació al 
Projecte Constructiu i/o d’Execució. 

 Proposar noves mesures correctores si s’observa que els impactes són 
superiors als previstos o bé, si aquestes són insuficients per pal·liar els 
efectes. 

S’establirà una metodologia de treball sistemàtica i adaptada específicament 
als condicionaments propis de l’actuació, de manera que es garanteixi el control 
exhaustiu de la qualitat dels diferents paràmetres ambientals que intervenen 
i/o es veuen afectats pel projecte, durant la fase de d’execució.  

El PVA es desenvoluparà en dues fases: 

Fase 1: Constatació de l’estat preoperacional o replanteig de l’obra. 

Fase 2: Seguiment i control d’impactes durant la fase de construcció. 

 

La valoració econòmica d’aquestes mesures es fa en l’apartat 3.3 d’aquest 
document (3.3. Justificació ambiental de l’alternativa seleccionada), obtenint 
un pressupost final estimat de mesures correctores  de 29.000 € + I.V.A., sense 
tenir en compte l’increment del projecte constructiu de les mesures preventives 
i de millores en el disseny.  

 

Taula 21: Mesures correctores fase execució obres. Font: ACC 2016. 
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FASE 1: ACTUACIONS D’ÀMBIT GENERAL DEL REPLANTEIG DE L’OBRA 
Realització del Pla de Medi Ambient per part del Contractista, incloent, les prescripcions del present PVA. 
Contemplar els condicionants ambientals establerts al planejament i/o projecte d’urbanització.  
Dur a terme totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses en el planejament i/o projecte d’urbanització. 
Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable relativa a aspectes ambientals. 
Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en la MP o Projecte hagin estat assenyalades i delimitades. 
S’ha de realitzar un planejament dels camins a utilitzar durant les obres en un pla específic d’accessos. 
Planificar les necessitats de moviments de terres per minimitzar i reduir al màxim les superfícies de sòl alterades. 
S’haurà de disposar d’equips d’emergència per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs, dissolvents, 
pintures, etc. 
És necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 
En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries s’abocaran a la xarxa pública, s’abocaran en fosses sèptiques o en dipòsits químics. 
Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla específic de revegetació. 
Les espècies emprades per a la revegetació, seran sempre autòctones i en cas que s’introdueixin espècies al·lòctones (especialment per a tasques 
de jardineria), han de ser innòcues en quant a potencial bioinvasor. 
Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas 
necessari. 
Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la fauna. 
Caldrà procurar ubicar els aplecs de terres, materials, residus en punts no visibles per a la població. 
RESIDUS - ESPECIALS 
La zona d’emmagatzematge, ha de tenir les dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu que es generin. 
Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en matèria de residus, indicant data inici). 
La zona ha d’estar aïllada del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, capa de graves o làmina plàstica, etc.) i coberta. 
RESIDUS – NO ESPECIALS 
La zona d’emmagatzematge, ha de tenir les dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es preveu que es generin. 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 
ZONA DE NETEJA DE CANALETES DE FORMIGÓ 
Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de secció i 1 m de fondària. També es pot emprar un 
contenidor per abocar les restes de formigó. Aquesta ha d’estar impermeabilitzada.  
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 
PARC DE MAQUINÀRIA 
Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea de reparació de maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, 
d’una làmina impermeabilitzant o d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament (impermeabilitzant compactant temporalment el sòl). 
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La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de construir de tal forma que es puguin recollir les aigües per a 
sotmetre-les a desbast i decantació. 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 
FASE 2: EXECUCIÓ DE LES OBRES  
EDAFOLOGIA 
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà en una zona destinada a aquest fi per a ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament. 
Supervisar que es decapa la profunditat correcta de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 
La terra vegetal s’abassegarà en aplecs d’alçada inferior a 2 m i el manteniment mínim consistirà en fertilitzacions minerals i orgàniques. 
Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent 
projecte d’enjardinament i/o pla de restauració. 
No es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes.  
Regar periòdicament els camins no asfaltats i emprats per la maquinària de l’obra i tots els sòls que quedin denudats abans de la restauració. 
Restaurar, d’acord amb el pla de restauració, les àrees afectades per les obres que resten denudades. 
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària. 
Protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. 
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquest fi. 
En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a 
residu especial.  
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Cap talús de terra de nova construcció tindrà un pendent superior a 3H:2V. 
Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats. 
Els abocadors per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa aplicable. 
En cas de creació de nous préstecs s’ha de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
HIDROLOGIA 
Prohibit realitzar acopis de materials o terres i emmagatzemar olis, combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica. 
No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. 
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària. 
Protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. 
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. 
En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants a lleres públiques, s’hauran d’aplicar mesures de contenció i avisar el més ràpid 
possible a l’òrgan competent (Agència Catalana de l’Aigua). 
ATMOSFERA 
Verificar que s’apliquen els recs de vials amb la freqüència necessària per minimitzar la pols generada pel trànsit de vehicles. 
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Cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres. 
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres. 
La maquinària que participi a l’obra ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV. Revisar i mantenir en bon estat aquesta maquinaria.  
Verificar i controlar que la maquinària de perforació disposa d’equips de retenció de pols. 
Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació. 
Horari d’execució dels treballs, comprès entre les 07:00-22:00, segons determinin les ordenances municipals corresponents. 
VEGETACIÓ 
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular i, en cas que sigui necessari, aplicar tècniques per a la seva protecció. 
Ubicació dels acopis de terra i materials i les zones auxiliars d’obra, en zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 
Comprovar que es duu a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació. 
El material vegetal emprat a l’obra haurà de disposar de passaport fitosanitari i de la resta de permisos i documentació exigible. Haurà de ser 
preferentment autòcton i mai bioninvasor.  
FAUNA 
S’haurà de disposar a l’obra del telèfon del centre de recuperació de fauna salvatge més pròxim, en el cas que es trobessin animals ferits.  
PAISATGE 
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees d’instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles 
rectes, fomentant una morfologia suau del terreny. 
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les zones de menor qualitat paisatgística.  
Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació que no està previst enjardinar ni urbanitzar. 
Evitar l’afecció innecessària a les àrees amb vegetació natural dins el sector o pròximes a aquest. 
Evitar modificar la morfologia del terreny innecessàriament.  
Gestionar les terres inerts i la runa que es generi a les obres d’acord amb les prescripcions normatives vigents i no generar abocadors o préstecs 
incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 
USOS I OCUPACIONS 
La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas alternatiu i estar degudament senyalitzats. 
Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats. 
PATRIMONI CULTURAL 
Si s’escau, seguir les indicacions de la Direcció General del Patrimoni Cultural d’acord amb la Memòria de prospecció arqueològica realitzada. 
Si es troben indicis de jaciments arqueològics o béns del patrimoni cultural, comunicar-ho al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
RESIDUS 
Seguiment per part del responsable del Programa de Vigilància Ambiental de l’obra de la correcta gestió dels residus generats d’acord amb la 
normativa vigent i en base l’establiment dels punts de residus de l’obra.  
Seguiment de la correcta segregació dels residus especials i no especials a les diferents zones habilitades. 
Correcte instal·lació del punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó i seguiment de la seva utilització.  
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Recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) als abocadors de terres inerts. 
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra. 
Si s’escau, gestionar correctament els olis usats procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l’obra. 
RISCOS 
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 
No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en les zones properes. 
Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. 
Queda totalment prohibit encendre foc dins l’àmbit de les obres. 
Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 
SEGUIMENT DEL PROGRAMA D’OBRA 
L’equip de control i vigilància haurà de realitzar un seguiment de l’avanç i ritme dels treballs i de les modificacions que puguin produir-se en el 
programa d’obres. 
ACTUACIONS DERIVADES DEL CONTROL I VIGILÀNCIA 
Informe ocasional: A emetre pel responsable del PVA o del PMA de l’obra, abans de l’emissió de l’Acta de Recepció Provisional de les Obres. El 
contingut d’aquest informe serà informació sobre les actuacions de caire ambiental realment executades, diferenciant entre les mesures correctores 
inicialment previstes i les que finalment s’han portat a la pràctica.  
Informes especials: A emetre pel responsable del PVA o del PMA de l’obra. S’emetrà un informe especial quan es presentin circumstàncies o fets 
excepcionals que impliquin deterioracions ambientals o situacions de risc. 
Es reportarà informació del seguiment ambiental al Llibre d’assistències, suggeriments i incidències ambientals de les obres.  
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ANNEX (I) DOCUMENT DE SÍNTESI 

Es realitza el present Document ambiental estratègic, en el marc de 
l’avaluació ambiental estratègica simplificada, per tal d’avaluar les possibles 
repercussions ambientals que es podrien derivar de l’aprovació i desplegament 
de la Modificació Puntual (MP) del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal 
del Sector Industrial Sot D’Aluies al municipi de Moià. Es realitza el tràmit 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 

L’objectiu de la MP és resoldre els desajustos urbanístics que existeixen a 
l’àmbit estudiat i permetre un petit creixement que asseguri la continuïtat de 
l’activitat econòmica.  

Al municipi de Moià on s’ubica el la MP avaluada són vigents les determinacions 
de la Revisió del PGOU de Moià (ref: 1984/000479/N). L’àmbit ocupa una part 
de sòl urbà consolidat: Zona d’indústria extensiva -clau E- (meitat nord de 
l’àmbit -) i una zona (situada a la meitat sud de l’àmbit) que es situa en sòl no 
urbanitzable: Sol rústec de valor agrícola o ramader -clau Agr-. 

D’acord amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals la zona 
industrial inclosa a la clau E, es situa dins el sistema d’assentaments a la 
categoria de nucli històric i les seves extensions. La resta de l’àmbit, situat a la 
meitat sud del mateix, es situa dins el Sistema d’espais oberts del PTPCC, 
concretament dins els sòl de protecció preventiva. 

D’acord amb el mapa d’unitats del paisatge del Catàleg del Paisatge de les 
Comarques Central, tot el T.M. de Moià, i per tant l’àmbit estudiat, es situa a la 
Unitat de Paisatge 12: Moianès. 

L’àmbit estricte de la MP es troba a una zona amb alçades d’entre 659 i 669 
metres sobre el nivell del mar. Apareixen pendents destacables, superiors al 
20%, al llarg dels límits de l’àmbit coincidint amb els torrents i rieres existents. 

Les zones on s’ubica l’actual activitat industrial són, d’acord amb el mapa de 
cobertes del sòl del CREAF, zones industrials i comercials i ocupen més de la 
meitat (zona nord) de l’àmbit estudiat. Al sud, la zona on es preveu d’ampliar 
l’àmbit existent és actualment terreny agrícola. Cal destacar l’àmbit del Sot 
d’Aluies (Torrent del Mal Pas i Torrent de Font Candelera) l’entorn immediat del 
qual és bosc de ribera mentre que el marge que separa el curs fluvial i la zona 
de la MP és cobert de matollars. 

Pel que fa a la hidrologia, l’àmbit estudiat, com la resta del T.M. de Moià es 
situa a la conca del Llobregat. A la zona d’influència de l’àmbit estudiat cal 
destacar el Torrent de Font Candelera. S’observa risc d’inundabilitat (criteris 
geomorfològics) associat als torrents situats al voltant de l’àmbit. Pel que fa a 
la qualitat de les aigües superficials la Riera de Castellnou (de la qual n’és 
tributari el Torrent de Font Candelera) presenta un estat general proper a bo 
però amb un estat fisicoquímic dolent.  
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Pel que fa les aigües subterrànies l’àmbit estudiat es situa a l’àmbit dels 
Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos de la depressió 
Central (Manresa). Aquesta massa d’aigua subterrània presenta un Estat 
General “Dolent”. L’àmbit de la MP i el conjunt del T.M. de Moià es troba inclòs 
en les zones vulnerables per nitrats. 

L’àmbit està connectat a la xarxa d’abastament d’aigua municipal. L’àmbit 
d’estudi compta amb un sistema propi de depuració que fa l’abocament a un 
col·lector de la xarxa de sanejament municipal, a més compta amb una xarxa 
separativa d’aigües pluvials i residuals. Tenint en compte la previsió d’ampliació 
de l’EDRA de Moià es considera que l’opció ambientalment més favorable és 
seguir amb el sistema de depuració autònom existent a l’àmbit i fer l’abocament 
al col·lector municipal. 

Pel que fa a la prevenció de la contaminació lluminosa, la part nord de 
l’àmbit, inclòs dins el sòl urbà, es situa en la zona E3 de protecció baixa mentre 
que la resta de l’àmbit (actualment en sòl no urbanitzable) es situa en la zona 
E2 de protecció alta. 

La producció total de residus a la planta va sumar el 2015 un total de 261,45 
tones que representa aproximadament el 8% del total de residus generats a 
Moià. 

Als terrenys directament afectats per la MP no es detecta cap taca d’entitat 
d’hàbitats naturals, més enllà dels marges naturalitzats entre camps; mentre 
que a les proximitats immediates a la zona afectada caldria afegir el bosc de 
ribera, força deteriorat, associat al torrent de Torrent de Font Candelera. Aquest 
bosc de ribera està format, entre d’altres espècies, per pollancres (Populus sp.) 
oms (Ulmus campestris) saücs (Sambucus nigra) i aranyoners (Prunus 
spinosa). Ni a la zona directament afectada per la modificació urbanística ni a 
les seves proximitats immediates es detecta cap hàbitat d’interès 
comunitari (HIC). Tot i això la proposta de la MP afectarà al marge existent 
a l’est de l’àmbit on actualment s’hi detecten diversos exemplars d’om.  

Als camps de conreu i als marges de camps associats s’hi han detectat espècies 
com la garsa (Pica pica), el tudó (Columba palumbus), l’oreneta vulgar (Hirundo 
rustica) o la mallerenga carbonera (Parus major). Tot i que l’entorn agrícola i 
urbà, altament antropitzat, on es troba l’àrea afectada impedeix la presència 
d’espècies de fauna d’interès a la zona. 

Els elements forestals presents a la zona afectada es concentren en dos punts: 
els marges entre camps i el bosc de ribera associat al torrent de Font Candelera. 
Malgrat que aquests elements no connecten directament els dos sectors de 
l’espai natural protegit més proper, es considera adequat garantir la seva 
funcionalitat com a connectors ecològics pel caràcter majoritàriament 
agrícola del territori. Es proposen dues mesures de protecció de la flora la 
fauna i la connectivitat: 

 Manteniment i millora dels marges de pedra seca entre camps de conreu. 
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 Manteniment i millora dels bosc de ribera associat al torrent de Font 
Candelera. 

S’observa com tant les pantalles visuals existents (arbres, edificis i altres 
elements) i la seva situació enclotada limiten la visibilitat a l’entorn més 
immediat i en algunes zones elevades de l’entorn.  

S’han observat, d’acord amb la direcció de Sosa Ingredients S.L. problemes 
d’estabilitat del talús situat al nord est de l’àmbit perquè es tracta d’una zona 
reomplerta als anys 60. De fet, l’escullera actualment existent al sud de les 
edificacions, que separa l’àmbit de la zona del Torrent de Font Candelera, es va 
fer precisament per fer front al perill d’esllavissades en aquesta zona, el mapa 
de risc estàtic d’incendis forestals mostra un risc d’incendi baix a la zona de la 
MP i el seu entorn. 

S’han establert un seguit d’objectius ambientals dels quals se’n presenta una 
selecció dels que tenen un caràcter més estratègic: 

A-1 Per al nou edifici previst al nord est de l’àmbit i que afectarà el marge 
existent preveure una escullera revegetada.  

A-2 A la zona d’ampliació situada al sud tenir en compte la preexistència de 
marges de pedra seca amb vegetació i assegurar-ne el seu manteniment.  

A-3 Preveure la implantació dels espais lliures i les zones verdes al llarg dels 
límits de l’àmbit. 

B-2 Preveure la plantació d’espècies vegetals autòctones i de baix requeriment 
hídric. 

B-3 Mantenir a les noves zones d’ampliació la xarxa separativa d’aigües 
residuals i aigües de pluja existent a l’àmbit, amb la precaució de col·locar 
elements de registre que impedeixin els pas de materials en suspensió. 

E-1 Assegurar la millora i manteniment del bosc de ribera del Torrent de Font 
Candelera. D’acord amb els criteris establerts a l’apartat de mesures de 
protecció de la flora, la fauna i la connectivitat ecològica d’aquest mateix 
document. 

Es plantegen 4 alternatives de planejament una de les quals (alternativa 0) 
correspon al planejament vigent.  

Es conclou que l’alternativa 3 assoleix els objectius ambientals 
plantejats en aquest document. 

Caldrà, però, incorporar les mesures correctores i preventives previstes, que es 
detallen a continuació: 

MESURES PREVENTIVES 
- Mantenir l’actual estructura de xarxa separativa els nous àmbits a 

construir. 
- Minimitzar els espais impermeabilitzats. 
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- Adoptar una carta cromàtica coherent per millorar la integració 
paisatgística de les edificacions previstes.  

- Preveure la plantació d’espècies autòctones i de baix requeriment 
hídric. 

MESURES CORRECTORES 
- En la nova escullera prevista en la zona nord est de l’àmbit s’hauran 

d’aplicar tècniques de revegetalització de la mateixa.  
- Manteniment i millora dels marges de pedra seca parcialment coberts 

de vegetació existents a la zona sud oest de l’àmbit estudiat. 
- Manteniment i revegetat, en cas de ser necessari, els marges arbrats 

existents a la zona de l’aparcament que haurà de dissenyar-se d’acord 
amb el manteniment d’aquest marges. 

- Preveure plantacions d’arbres a l’interior del pàrquing, millorant 
notablement la seva integració.  

- Utilització de les millors tecnologies disponibles a l’hora en el disseny 
dels nous volums construït amb l’objectiu de millorar l’ecoeficiència 
del conjunt de l’activitat. 

 
La valoració econòmica aproximada d’aquestes mesures correctores  és de 
29.000 € + I.V.A., sense tenir en compte l’increment del projecte constructiu 
de les mesures preventives i de millores en el disseny.  

En general, tots els vectors analitzats mostren un increment del seu consum o 
de producció residual degut a l’increment de la superfície construïda prevista, 
però en cap cas es preveu la implantació de noves activitats o usos que suposin 
una demanda significativa addicional. 

De la determinació dels impactes ambientals significatius cal destacar: 

 Compactació del terreny: Es preveu l’ampliació per a fer un aparcament en 
una zona actualment agrícola i per tant s’augmentarà la compactació del 
terreny. 

 Moviments de terres i modificació del terreny: Moviments de terres que es 
donaran bàsicament en la fase de construcció. Modificació del relleu al marge 
existent al nord est de l’àmbit tot i que cal tenir en compte d’una banda els 
problemes d’estabilitat d’aquest marge i la proposta d’extensió de l’escullera 
existents amb tècniques de revegetació de la mateixa per minimitzar el seu 
impacte. 

 Hidrologia: No s’afecta directament el Torrent de Font Candelera que queda 
fora de l’àmbit i és el curs més destacable a l’entorn de l’àmbit. Els cursos 
fluvials menors que queden dins l’àmbit ja han estat desviats i canalitzats i 
la nova zona ampliada (sense usos urbans consolidats) no afecta els torrent 
identificats. El desenvolupament del sector mantindrà l’actual xarxa 
separativa (pluvials i residuals). L’àmbit està connectat amb la xarxa de 
sanejament municipal i compta amb una depuradora pròpia que aboca al 
col·lector existent.  
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 Efectes sobre la contaminació lluminosa: Es tindran en compte les mesures 
especificades en aquest document, per tal de reduir els efectes sobre la 
contaminació lluminosa. 

 Medi natural: S’afecta amb la previsió d’un nou edifici a una zona de marge 
on s’hi ubiquen alguns peus d’om aïllats. Tot i així la viabilitat futura del bosc 
de Ribera associat al Torrent de Font Candelera no es veurà afectada de 
forma significativa. Millora de la connectivitat ecològica del torrent de Font 
Candelera en cas que s’efectuïn tasques de recuperació del bosc de ribera 
tenint en compte les mesures de protecció de la flora, la fauna i la 
connectivitat ecològica proposades en aquest mateix document. 

 Planejament: L’ampliació dels sòls inclosos a la clau E “Industrial extensiva” 
permetrà la regularització d’unes construccions ja existents que es situen en 
SNU. 

 Economia: La implementació de les propostes de la MP facilitaran el 
desenvolupament de l’activitat economia que ja es duu a terme a les 
instal·lacions de SOSA Ingredients S.L. que en els últims anys ha tingut un 
creixement dal voltant del 25-30%. A més amb les noves construccions 
previstes es podrà procedir a la certificació IFS que ajudarà a la millora 
continuada del procés de producció. 

Pel que fa a la valoració global de la MP: 

1 Model d’ocupació del sòl: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 
d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionats 
ambientals existents.  

Es tracta d’una modificació puntual que proposa uns creixements en continuïtat 
amb els edificis industrials ja existents. L’ampliació proposada permetrà donar 
compliment a les prescripcions de les ordenances del planejament vigent. 
L’afecció sobre el marge situat al nord est de l’àmbit es durà a terme mitjançant 
una escullera revegetada per minimitzar-ne l’impacte.  

A la zona d’ampliació situada al sud, on s’hi preveu la implantació d’un 
aparcament, s’han pres els marges existents com a elements vertebradors de 
la zona, el manteniment i millora d’aquests marges arbrats té a l’àmbit estudiat 
i des del punt de vista ambiental un caràcter estratègic perquè ajudarà a 
mantenir tant la potencialitat ecològica d’aquests marges al mateix temps que 
ajudarà notablement a la integració paisatgística d’aquesta zona. A més també 
cal preveure la plantació d’arbres a l’interior del pàrquing.  

2 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni en general: considerar la 
biodiversitat de l’entorn estudiat en l’ordenació, amb l’objectiu de facilitar la 
integració de les zones amb elements naturals.  

A més dels marges situats al sud de l’àmbit i dels quals ja se’n explicat 
l’estratègia de conservació i millora, l’element més destacables des del punt de 
vista del manteniment de la biodiversitat i la millora de la connectivitat 
ecològica és, tot i que es troba fora de l’àmbit, el Torrent de Font Candelera. El 
desenvolupament de la MP no comportà afeccions previsibles sobre aquest 
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torrent i en cas que s’opti per a impulsar una millora de la funció connectora 
del torrent, en aquest mateix document s’indica que caldrà fer-ho amb espècies 
pròpies de la zona i prioritzant les següents espècies: salze blanc, freixe de fulla 
llarga i avellaner. 

3 Incloure l’anàlisi dels riscos al si del procés de planejament amb l’objectiu de 
fer front als riscos observats i prendre les mesures pertinents per a minimitzar-
ne els efectes.  

S’ha tingut en compte els riscos existents que estan associats a la inestabilitat 
del talús situat al nord est de l’àmbit i a la inundabilitat geomorfològica 
associada als torrents existents.  

Pel que fa a la inundabilitat cal tenir en compte que dels nous edificis previstos 
només un es troba dins una zona d’inundabilitat per criteris geomorfològics, es 
tracta d’un torrent que ja va patir un desviament perquè afecta a zones que 
actualment ja estan construïdes. La resta de torrents i els risc d’inundabilitat 
associat es situa als límits de l’àmbit estudiat. Com s’ha dit l’àmbit compta amb 
un seguit de desviaments i canalitzacions (a cel obert i subterrànies) que han 
alterat la hidrologia de l’àmbit. 

Pel que fa al risc d’inestabilitat del marge situats al nord est (que ja ara està 
inclòs dins la clau E del sòl urbà) s’optarà per la construcció d’una escullera 
revegetada, seguint el traçat de l’escullera ja existent al sud est de l’àmbit i 
que ha de permetre solucionar els problemes d’inestabilitat del marge i els 
observats per la direcció de Sosa Ingredients S.L. en l’assentament dels edificis 
existents i que a l’extrem nord est de la zona construïda es situen en una zona 
reomplerta de terres en el passat. 

4 Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua 
i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment 
eficient i tenint en compte les especificitats descrites del cicle de l’aigua.  

S’han estudiat diverses alternatives per fer front de manera autònoma al 
sanejament de les aigües residuals tenint en compte la situació del sanejament 
a Moià però rebuda la informació que es preveu l’ampliació de l’EDAR 
properament s’ha considerat continuar amb l’abocament al col·lector municipal 
prèvia depuració in situ. S’ha establert en aquest document que la vegetació 
emprada per a les zones verdes de l’àmbit siguin especies autòctones i de baix 
requeriment hídric. 

5 Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat. 

Les actuacions previstes no comportaran un impacte paisatgístic destacable 
perquè es tracta, en el cas dels nous edificis, de construccions que no superen 
la superfície actualment ja construïda i perquè es situen en continuïtat amb els 
edificis ja existents. De totes maneres l’existència del Torrent de Font Candelera 
i la vegetació de ribera associada té un efecte de pantalla visual que ajuda a 
minimitzar l’impacte visual de les edificacions especialment cap a la zona del 
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nucli urbà de Moià que és la zona més freqüentada de l’entorn. Cal fer esment 
també que la posició enclotada respecte al nucli, fa que no sigui visible des de 
molts punts. Des d’aquest punt de vista la reserva de sòl per a espais lliures i 
zones verdes que la MP proposa a l’extrem nord est de l’àmbit també ajudarà 
a minimitzar l’impacte paisatgístic de les actuacions.  

6 Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i facilitar 
la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o 
contenidorització. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels 
materials i el medi ambient en general. 

No es preveuen canvis significatius que puguin comprometre la viabilitat de 
l’actual sistema de recollida de residus vigent a l’empresa. 

7 Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat 
de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de 
substàncies contaminants. Prevenir i corregir la contaminació acústica, 
lluminosa i electromagnètica. 

En aquest document s’ha establert les prescripcions a tenir en compte per a la 
minimització de l’impacte de la contaminació lluminosa. 

Una de les mesures ambientals proposades en aquest document és la utilització 
de les millors tecnologies disponibles en el disseny dels nous volums construïts 
amb l’objectiu de millorar l’ecoeficiència del conjunt de l’activitat. 
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ANNEX (II) MAPES 

1. COBERTES I USOS DEL SÒL 

2. HABITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

3. ESPAIS NATURALS PROTEGITS O DE VALOR RECONEGUT 

4. ORTOFOTOMAPA 

5. INUNDABILITAT (GEOMORFOLOGICA)  
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