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VII. INFORME AMBIENTAL. 

1. Antecedents 

Amb motiu d’una tramitació anterior pel desenvolupament del Sector N, prèvia a la revisió 
del PGOU, es va encarregar a l’empresa ECO-ESTUDIS, TERRITORI I MEDI AMBIENT, S.A., al 
gener de 2005, la realització d’un estudi sobre l’impacte ambiental del desenvolupament 
del planejament previst, per tant fa referència als sectors PPN1, PPN2 i PPN3 que es la 
nomenclatura anterior d’aquest àmbit. 

El present Informe ambiental ha actualitzat i refós l’esmentat estudi, per tal d’adeqüar-lo 
a la normativa vigent i la realitat del Sector 8 anys després. 

2. Introducció 

La nostra societat cada dia és més complexa, necessita de més productes per a viure, 
genera més residus, consumeix més recursos naturals... en definitiva, està demanant més 
recursos a un medi finit, un medi que ha de fer front a les necessitats actuals i futures 
d’una manera sostenible. 

Una vegada més, la societat ens condueix cap al dilema, evolució, llocs de treball, 
ingressos municipals... o estancament, conservació, preservació del medi... cap dels dos 
extrems és bo per si mateix, cal una mitjana dels dos per a assolir un equilibri sostenible, 
i en definitiva, un desenvolupament sostenible. 

Cal evolució, doncs la dinàmica social ens hi porta, però amb un respecte envers l’entorn. 
Respecte que ha d’anar des de la preservació del paisatge fins a una optimització de 
recursos naturals, tot integrant les inversions necessàries que facin possible un 
desenvolupament sostenible en el seu sentit més ampli, fins i tot en el social. 

Habitatge, llocs de treball, qualitat de vida per la població... són aspectes tant importants 
com la depuració de les aigües residuals, la minimització de consums, la gestió de residus... 
tot s’ha de fer compatible. 

3. Objectius de l’informe ambiental 

El present informe ambiental es redacta en compliment dels articles 66.1.i) del TRLU i 85 
del RLU, que estableixen que entre la documentació que han de contenir els plans parcials 
hi haurà “La documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l'informe mediambiental”. 
Alhora, l’article 100 del RLU estableix l’objecte i el contingut de l’informe ambiental dels 
plans urbanístics derivats 

Així doncs, aquest informe ambiental té per objecte l’anàlisi dels aspectes ambientals que 
puguin ser rellevants en l’establiment de l’ordenació del present Pla parcial i conté les 
previsions en materia ambiental pròpies de l’abast de les determinacions del Pla. 

Segons el que estableix l’article 5 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes, no és necessària l’avaluació ambiental del Pla parcial del Sector N, 
atès que desenvolupa un planejament urbanístic general que ja ha estat objecte 
d'avaluació ambiental (Pla general d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès). 

D’altra banda, i atès que aquest instrument de planejament podria incórrer en els supòsits 
previstos a l’article 8.b) de l’esmentada Llei (i l’Annex 1 apartat 2.d), que fa referència a 
l’avaluació ambiental de determinats plans, que estableixin el marc per a la futura 
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, en funció 
d'una decisió prèvia d'avaluació ambiental; el present informe ha de servir a l’òrgan 
ambiental per al seu pronunciament sobre la necessitat, o no, de sotmetre la implantació 
del nou polígon industrial al procediment d’avaluació ambiental, d’acord amb els criteris 
previstos en l’Annex 2 de la Llei 6/2009. 

4. Localització i característiques del Sector 

El terme de Les Franqueses del Vallès està ubicat al centre de la comarca del Vallès 
Oriental. Al nord hi té els municipis de la Garriga i Cànoves i Samalús, a l’est Cardedeu i 
La Roca del Vallès, Granollers al sud i a l’est Canovelles i l’Ametlla del Vallès. 

Es un municipi planer i extensament conreat. Actualment compta amb 1475 ha. de conreu. 
El vigent PGOU preserva el 85% de la superfície total com a zones verdes, forestals i 
agrícoles. 

La seva proximitat a Granollers i les bones comunicacions amb Barcelona i altres indrets 
del territori fan que la indústria cada dia sigui més important, sobre tot en el sector de 
la química, seguit de la metal·lúrgia i la tèxtil. 

Tal com es pot observar en el fotoplànol del plànol i.02 de la documentació gràfica del 
Pla, el polígon industrial actual, està vorejat de camps de conreu i aquests tenen una 
connectivitat quasi directa amb la Conreria - Sant Mateu – Cèllecs a l’est i amb el Massís 
del Montseny al nord. Per tant, la plana de Les Franqueses que queda entre els dos 
PEINs és un bon corredor biològic, sobretot perquè encara queden forces espais lliure 
convertits en camps de conreu. 

5. Descripció del contingut 

En el sector hi conviuen, des de fa forces anys, indústries petites i mitjanes amb camps 
de conreu. La manca d’una adient urbanització i ordenació, està comportant problemes a 
les activitats implantades, així com una degradació de la imatge de l’entorn, tenint en 
compte que l’indret crea una bona façana a la carretera C-251. 
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L’ordenació que s’estableix mitjançant el present Pla parcial acompleix amb els objectius 
concrets establerts a l’article 248 de les Normes del PGOU: 

- Ordenar els solars existents ampliant-ne el nombre o l’àmbit. 
- Construir el vial lateral de la carretera i els nous enllaços, seguint la pauta 

aproximada grafiada en els plànols. 
- Situar els espais verds i d’equipament en els punts indicats en el plànol, per tal de 

servir de corredors verds que interrelacionin el medi ambient de les dues vores de 
la carretera. 

Alhora, amb l’ordenació establerta el Pla parcial es pretenen assolir els següents 
objectius: 

- Qualificar el sòl d’acord amb la realitat vigent delimitant l’àmbit de tal manera que 
no quedin porcions de terreny aïllades i mancades de solució urbanística. 

- Preveure una millor connectivitat viària que s’ajusti a les necessitats reals del 
sector industrial, assegurant la connexió del sector amb la carretera C-251, tot 
minimitzant la seva actual perillositat. 

- Millorar la imatge de l’entorn, sobretot des de la carretera C-251. 
- Preservar els valors ambientals actuals. 

Els criteris aplicats en el present Pla per assolir aquests objectius, han estat: 

- Crear espais lliures, sobretot en indrets ben conservats i que permetin mantenir el 
corredor biològic entre els dos espais PEIN. 

- Preservar el màxim el torrent del Ramassar i la seva vegetació associada. 
- Millorar l’accés a les actuals indústries i minimitzar el perill que comporten accessos 

directes a la transitada carretera C-251, creant un vial de serveis paral.lel a la 
pròpia carretera i un únic accés al polígon mitjançant rotonda. 

- Establir criteris d’ordenació de façanes per tal de donar una bona imatge des de la 
carretera C-251 i enjardinar l’espai lliure entre la carretera i el vial de serveis. 

La proposta fixa la següent zonificació: 

Sòl Privat 55,00% 250.380,27 m2s

Vialitat 12,42% 56.543,47 m2s
Espais verds i equip. 32,58% 148.339,11 m2s

Sistemes 45,00% 204.882,58 m2s

Superfície total 100,00% 455.262,85 m2s

Espais verds 27,53% 125.317,98 m2s
Equipaments 5,06% 23.021,13 m2s

Superfície total 32,58% 148.339,11 m2s  

6. ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS 

6.1. Estat actual 

La zona objecte de l’estudi és una franja de terreny estreta i llarga, paral.lela a la 
carretera C-251, on hi ha implantades diverses indústries força grans. Les indústries 
s’intercalen amb camps de conreu i algun ermot. 

Davant aquesta realitat es els aspectes ambientals es veuen molt reduïts, però tot 
seguit es recullen els aspectes més rellevants. 

6.1.1. Medi abiòtic. 

a) Sòl 

La zona objecte d’estudi presenta un relleu molt planer i formada per terres aptes per a 
conreu. La zona no està inclosa en l’Inventari d’Espais d’Interès geològic de Catalunya. 

b) Aigües 

Aigües subterrànies: 

- La finca objecte de l’estudi no està proper a cap aqüífer protegit. 
- La zona no és vulnerable per la contaminació de nitrats de fonts agràries. 

Aigües superficials 

- Per la zona estudiada hi passa un petit tram del torrent del Ramassar, afluent del 
riu Mogent de la Conca del Besòs. Actualment la llera està plena de canyes i 
altres espècies típiques de rieres i zones humides. 

c) Atmosfera 

L’atmosfera no presenta cap problemàtica específica. 

6.1.2. Medi biòtic 

En l’indret objecte de l’estudi s’ha pogut detectar un hàbitat d’interès comunitari, segons 
Directiva 67/97/CE. Està definit com “Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com 
d’alta muntanya”. La seva extensió es petita i es concentra en alguns trams del torrent 
del Ramassar, en aquells punts on la vegetació no s’ha extingit. 

En la següent fotografia es poden observar aquestes canyes que poblen el torrent. 
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També hi trobem una parcel.la on s’han plantat arbres de creixement ràpid (pollancres) 
per tal de poder aprofitar la seva fusta. Està previst que aquesta parcel.la sigui una de 
les que restin com a zona verda i fomentin el corredor biològic existent. 

 

 

Altres hàbitats presents són els típics dels camps de conreu. 

6.1.3. Medi antròpic 

El medi antròpic és el que presenta més interès. La seva situació estratègica respecte la 
comarca, les grans vies de comunicació properes que té (l’AP-7) i l’alt grau d’indústries 
consolidades, fan que sigui interessant treballar-lo detingudament. 

a) Ordenació del territori i planificació urbanística 

Actualment el Sector N està classificat pel planejament vigent com a sòl urbanitzable amb 
ús industrial. 

Dins del sector hi conviuen conreus amb indústries consolidades que venen exercint la 
seva activitat des de fa anys. Considerant aquest aspecte i de que la zona és la façana 
del municipi des de la carretera C-251, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’interessa que es desenvolupi el Sector en les condicions establertes al Text refós del 
PGOU. 

b) Infrastructures i serveis 

La zona estudiada està ben comunicada. Està a pocs minuts de les autopistes AP-7, C-60 
i C-33. També té propera la carretera C-17 cap a Vic. 

A més el municipi disposa també de dues estacions de ferrocarril, l’estació de Les 
Franqueses - Granollers Nord de la línia Barcelona - Portbou i l’estació de Les 
Franqueses del Vallès, de la línia Barcelona – Puigcerdà. 

c)  “Qualitat de vida” que ofereix l’indret. 

Actualment l’indret és un una mica caòtic. Està format per indústries, camps de conreu, 
ermots i algun vial mal urbanitzat, donant una imatge descuidada i poc acurada. 

El polígon existent té implantades poques activitats i força grans. El vial principal, que 
dona accés a les dues indústries més importants, està pavimentat. 

 

d) Activitat econòmica i treball. 

Actualment les indústries existents donen cada cop menys llocs de treball, alhora que 
l’accés a aquests llocs de treball, tant a peu o com amb transport públic es força precari. 

Els camps de conreu també donen ingressos i llocs de treball, tot i que menys que les 
indústries allà implantades. 

e) Patrimoni històric, artístic i cultural 

La zona no presenta cap interès històric, artístic o cultural. 

f) Paisatge 

El paisatge és el típic d’un polígon industrial mal urbanitzat i alternat per camps de 
conreu. 

6.2. Evolució dels aspectes ambientals en cas de NO dur-se a terme el Pla 

Considerant l’escenari teòric de no desenvolupar-se el Sector N, i mantenir-se els usos i 
les condicions actuals, cal preveure una evolució, en general, negativa de l’indret. 
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6.2.1. Medi abiòtic 

Si no es porta a terme el pla, es preveu una major erosió del sòl per a pràctiques de 
motocròs, aparcament de vehicles o altres, en indrets no urbanitzats. Es possible també 
l’augment de la contaminació per abocaments de residus. 

6.2.2. Medi biòtic 

Es previsible que part dels camps de conreu avui existents siguin envaïts per activitats 
industrials, a l’igual que han patit parcel·les veïnes. Els ermots i bardissars també poden 
anar guanyant terreny. 

6.2.3. Medi antròpic 

La façana del municipi des de la carretera C-251 continuarà estan degradada, i les 
activitats industrials existents no gaudiran d’accessos adients ni d’una imatge acurada. 

7. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS I SOCIALS QUE ES PODEN VEURE 
ALTERADES 

Per a poder determinar les característiques ambientals i socials que es poden veure 
alterades pel projecte, cal conèixer i definir les accions del propi projecte i els 
factors/vectors del medi que es veuen alterats, tant positivament com negativament, 
degut a la interacció amb les accions.  

La matriu d’interaccions entre accions i factors/vectors ens determina els efectes o 
impactes, que cal descriure’ls, caracteritzar-los i avaluar-los segons conceptes legals 
vigents (compatibles, moderats, severs i crítics) obtenint la matriu d’avaluació d’impactes. 

I finalment, un cop coneguts els impactes, caracteritzats, descrits i avaluats, es descriuen 
les mesures correctores necessàries per a corregir els efectes negatius, si n’hi ha. 

El projecte objecte del present estudi és força complex. Hi podem distingir tres fases 
prou diferenciades: 

- FASE D’OBRES: Fase en la que s’està construint les infrastructures del futur 
polígon industrial. 

- FASE FUNCIONAMENT: Fase en la que el polígon ja està construït i entra en servei.  
- FASE ACTIVITATS: L’impacte de les diferents activitats a implantar en el polígon 

industrial. És molt important també aquesta tercera etapa, doncs segons la 
naturalesa i dimensions de les activitats els impactes seran uns o altres. 

La tercera fase, és a dir, la que fa referència a la implantació de les activitats 
industrials pròpiament, no és objecte del present document, doncs es desconeix la 
identitat de les mateixes, però si que es formulen una sèrie de mesures que hauran de 

complir les activitats que s’hi vulguin implantar per tal de que l’impacte sobre el medi es 
vegi minimitzat. 

7.1. Afectacions de la fase d’obres 

7.1.1. Accions susceptibles a produir impacte durant les obres 

Les accions que poden causar impactes ambientals durant la fase d’obres del polígon 
industrial són: 

- Trànsit de maquinària d’obra 
- Aparcament parc mòbil 
- Manteniment vehicles 
- Abassegament material 
- Edificacions d’obra (oficines, tallers, etc.) 
- Moviment de terres 
- Vials de serveis 
- Desbrossaments 
- Decapatge 

7.1.2. Vectors i factors dels diferents medis que poden ser alterats per les 
diferents accions de la fase d’obres. 

MEDI VECTOR FACTOR 
ABIÒTIC Sòl Propietats físico-químiques 

Relleu 
 Aigua Qualitat aigües subterrànies 

Quantitat aigües subterrànies 
Qualitat aigües superficials 
Quantitat aigües superficials  

 Atmosfera Qualitat atmosfèrica 
Nivells acústics 

BIÒTIC Fauna Biodiversitat 
Hàbitats 

 Flora Biodiversitat 
ANTRÒPIC Ordenació del territori i 

planificació urbanística 
Variació usos sòl 
 

 Infrastructures i serveis Nous serveis 
 Qualitat de vida Sòl de lleure 

Residus 
Consum energètic  
Aigua potable 

 Activitat econòmica i 
treball 

Ingressos municipals 
Llocs de treball 

 Patrimoni històric-
artístic-cultural 

----- 

 Paisatge Riquesa visual 
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7.1.3. Matriu d’interacció accions/vectors de la fase d’obres 

a) Medi abiòtic 

 
 SÒL AIGUA ATMOSFERA 
 Propietats 

fisico-
químiques 

Relleu Quali
t. a. 
sub 

Quant. 
A. sub 

Qualit. 
a. Sup. 

Quant. 
A. Sup. 

Qualitat Nivells 
acústics 

Trànsit 
maquinària 
d’obra 

      1 1 

Aparcament 
parc mòbil 

        

Manteniment 
maquinària 

2  2  2    

Abassegament 
material 

  3  3  3  

Edificacions 
d’obra 

        

Moviment de 
terres 

 4 4 4 4 4 4  

Vials de 
serveis 

        

Desbrossades         
Decapatge 5        
 

El número correspon a l’impacte 

b) Medi biòtic 

 
 FAUNA FLORA 
Trànsit maquinària d’obra 6 6 
Aparcament parc mòbil 7 7 
Manteniment maquinària 8 8 
Abassegament material 9 9 
Edificacions d’obra      10 10 
Moviment de terres 11 11 
Vials de serveis 12 12 
Desbrossades 13 13 
Decapatge 14 14 
 

c) Medi antròpic 

 
 Ordenació 

del 
territori 

Infrastruct
ures i 
serveis 

Qualitat de 
vida 

Activitat 
econòmica i 
treball 

Patrimoni 
històric-
artístic i 
cultrual 

Paisatge 

Trànsit maquinària 
d’obra 

15 16 17 18  19 

Aparcament parc 
mòbil 

15 16 17   19 

Manteniment 
maquinària 

15   18  19 

Abassegament  
material 

15  17 18  19 

Edificacions d’obra 15     19 
Moviment de terres 15 16 17 18  19 
Vials de serveis 15 16 17 18  19 
Desbrossades 15 16 17 18  19 
Decapatge 15   18  19 
 

7.2. Afectacions de la fase d’explotació 

Quan el polígon industrial ja estigui construït, totes les infraestructures que el formen 
poden causar impactes sobre el medi. És en la redacció del projecte executiu del polígon 
industrials quan s’han de contemplar totes les mesures correctores per a que el disseny 
del polígon industrial creï el menor nombre d’impactes possibles. 

Però un polígon industrial és per a ubicar-hi activitats industrials que també generen 
impactes ambientals, que també caldrà minimitzar-los en la redacció dels respectius 
projectes executius, tenint en compte els paràmetres inclosos en la present memòria. 

7.2.1. Accions susceptibles a produir impacte en la fase d’explotació 

Les accions que poden causar impactes ambientals en la fase en la que el polígon 
industrial entri en ple funcionament són: 

- Distribució dels diferents usos 
- Serveis (vials, gas, electricitat...) 
- Vegetació dels parcs i jardins 
- Aigües pluvials 
- Enllumenat públic 
- Activitats industrials (emissions atmosfèriques, aigües residuals, residus...) 
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7.2.2. Vectors i factors dels diferents medis que poden ser alterats per les 
diferents accions en la fase d’explotació. 

 
MEDI VECTOR FACTOR 
ABIÒTIC Sòl Propietats físico-químiques 

Relleu 
 Aigua Consum aigua potable 

Qualitat aigües subterrànies 
Quantitat aigües subterrànies 
Qualitat aigües superficials 
Quantitat aigües superficials  

 Atmosfera Qualitat atmosfèrica 
Nivells acústics 

BIÒTIC Fauna Biodiversitat 
Hàbitats 

 Flora Biodiversitat 
Introducció espècies alòctones 

ANTRÒPIC Ordenació del territori i 
planificació urbanística 

Usos del sòl 

 Infrastructures i serveis Nous vials  
Dotació a la zona d’altres serveis 

 Qualitat de vida Consolidació del polígon industrial 
 Activitat econòmica i 

treball 
Nous llocs de treball 
Activitat econòmica en comerços del municipi 
Habitatges i altres serveis bàsics 

 Patrimoni històric-
artístic-cultural 

 

 Paisatge Millora façana 
 

7.2.3. Matriu d’interacció accions/vectors 

a) Medi abiòtic 

 
 SOL   AIGUA   ATMOSFERA  
 Propieta

ts 
Relleu Qualit. 

a. sub 
Quant. A. 
sub 

Qualit. a. 
Sup. 

Quant. A. 
Sup. 

Qualitat Nivells 
acústics 

Distribució 
dels 
diferents 
usos 

        

Serveis 
(vials, gas, 
electricitat
..) 

        

Vegetació 
parcs i 
jardins 

20   20  20 20  

Aigües 
pluvials 

   21  21   

Enllumenat 
públic 

      22  

Activitats 
industrials 

23 23 23 23 23 23 23 23 

 

b) Medi biòtic 

 
 FAUNA FLORA 
Distribució dels diferents usos 24 24 
Serveis (vials, gas, electricitat..) 25 25 
Vegetació parcs i jardins 26 26 
Aigües pluvials   
Enllumenat públic   
Activitats industrials   
 

c) Medi antròpic 

 
 Ordenació 

del 
territori 

Infrastruct
ures i 
serveis 

Qualitat de 
vida 

Activitat 
econòmica i 
treball 

Patrimoni 
històric-
artístic i 
cultrual 

Paisatge 

Distribució dels 
diferents usos 

      

Serveis (vials, gas, 
electricitat..) 

      

Vegetació parcs i 
jardins 

     27 

Aigües pluvials       
Enllumenat públic   28   28 
Activitats 
industrials 

  29 29   

 

8. ZONES D’ESPECIAL IMPORTÀNCIA AMBIENTAL 

Les Franqueses del Vallès no pertany a cap PEIN. Els PEINS més propers que té són el 
Massís del Montseny i La Contraria – Sant Mateu – Cèllecs. 

Tampoc té cap espai natural inclòs en la xarxa Natura 2000. Aquesta xarxa inclou els 
espais proposats com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) per al Directiva 
79/409/CEE o zones d’Importància Comunitària (LIC) d’acord amb la Directiva 92/43/CEE.  
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9. OBJECTIUS DE PROTECCIÓ BÀSICS 

En el present projecte, els objectius de protecció bàsics es centren bàsicament en quatre 
punts, que són: 

- Preservació del torrent que creua l’indret, tot recuperant part de la vegetació de 
ribera autòctona. 

- Potenciació d’un paisatge agradable doncs l’indret és la façana del municipi. 
- Preservar el petit bosc que hi ha en la zona 
- Potenciar alguna zona verda com a corredor biològic. 

Tenint en compte la situació geogràfica de l’indret, en la fase d’obres caldrà minimitzar 
els impactes sobre les indústries i les infrastructures com la carretera, així com algun 
habitatge proper a la zona. 

10. PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS EN EL MEDI AMBIENT I SOCIAL. 

Els efectes que el projecte a implantar poden ocasionar sobre el medi ambient i social, 
poden ser molts i variats. Els efectes poden ser de molts tipus: permanents / temporals, 
simples / acumulatius / sinèrgics, reversibles / irreversibles, directes / indirectes,  
positius / negatius, etc. 

10.1. Descripció, caracterització i avaluació dels impactes de la fase d’obres. 

Les accions provoquen certs impactes sobre els factors i vectors dels diferents medis, 
impactes ressenyats en les matrius anteriors (capítol 6).  

Els diferents impactes cal descriure’ls, caracteritzar-los i avaluar-los. S’entén com a 
descripció de l’impacte als fets que se’n deriven  de la interrelació entre l’acció del 
projecte i el factor del medi. La caracterització de  l’impacte suposa definir-lo segon una 
sèrie de qualificatius, concretament els reflexats en la taula següent: 

Notable Mínim  
Positiu Negatiu  
Directe Indirecte  
Reversible Irreversible  
Recuperable Irrecuperable  
Periòdic Irregular  
Continu Discontinu  
Permanent Temporal  
Localitzat Extensiu  
Pròxim a l’origen Lluny a l’origen  
A curt termini A mig termini A llarg termini 
Simple  Acumulatiu Sinèrgic 
No són necessàries mesures 
correctores 

Són necessaris estudis més 
detallats 

Són necessàries mesures 
correctores 

 

I per avaluar els diferents impactes s’utilitzaran quatre valors: 

- COMPATIBLE: Impacte amb recuperació immediata, després de l’acabament de 
l’activitat i no necessita mesures correctores. 

- MODERAT: Impacte que no precisa de mesures correctores, però cal un cert temps 
per a la seva recuperació. 

- SEVER: Calen mesures correctores i cal cert temps 
- CRÍTIC: Impacte que supera el llindar acceptable. Es produeix una pèrdua permanent 

tot i aplicar-hi mesures correctores. 

En els tres punts següents es descriuran, caracteritzaran i avaluaran els impactes de la 
fase d’obres segons el medi afectat. Si una acció altera varis factors de la mateixa 
manera, es considera un sol impacte. 

10.1.1. Impactes sobre el medi abiòtic 

Impacte 1 

Acció Trànsit maquinària d’obra 
Factors Qualitat de l’aire 

Nivells acústics 
Descripció El moviment de la maquinària d’obra genera pols i altres contaminants atmosfèrics, 

així com soroll. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Moderat 

Caracterització Notable, reversible, Negatiu, recuperable, directe, regular, simple, continu, curt 
termini, localitzat, temporal, pròxim a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures Regar vials 
Controls maquinària (ITV) 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Control ITV (emissions atmosfèriques i nivells acústics) 
 

 

Impacte 2 

Acció Manteniment maquinària d’obra 
Factors Propietats fisico-químiques del sòl 

Qualitat de l’aigua subterrània 
Qualitat aigües superficials 

Descripció Contaminació del sòl i les aigües degut a abocaments d’olis i altres materials 
procedents de la neteja i manteniment de la maquinària d’obra. 

Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 

Caracterització Notable, reversible, Negatiu, recuperable, directe, irregular, acumulatiu, discontinua 
mig termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Recollida selectiva de  residus en origen (olis minerals, restes de formigó, 
valvulines...) i gestió escaient. 
Pavimentació zona d’operacions en el parc mòbil 

Avaluació de l’impacte Compatible 
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després de les mesures 
Manteniment i vigilància Fulls de seguiment dels residus 

Control d’aparició d’abocaments incontrolats 
 

Impacte 3 

Acció Abassegament material 
Factors Qualitat aigua superficial i subterrània 

Qualitat de l’aire 
Descripció El material d’obra emmagatzemat pot contaminar aqüífers propers i generar pols. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Moderat 

Caracterització Mínim, reversible, Negatiu, recuperable, directe, regular, acumulatiu, continu, curt 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures Regar o cobrir abassegaments 
Emmagatzemar en petites quantitats 
Fer l’abassegament lluny d’aqüífers i fer canaló perimetral si s’escau. 
Fer l’abassegament lluny d’habitatges o altres infrastructures que es podessin 
veure afectats per la pols. 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Inspecció visual quinzenal 
 

 

Impacte 4 

Acció Moviment de terres 
Factors Relleu 

Qualitat aigües i quantitat aigües subterrànies i superficials 
Pols 

Descripció El moviment de terres que requereixen les pròpies obres alteren el relleu i els 
aqüífers, en major o menor grau en funció dels detalls del projecte 

Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 
 

Caracterització Notable, irreversible, Negatiu, irrecuperable, directe, irregular, acumulatiu, discontinu, 
curt termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Redactar el projecte de tal manera que els moviments de terres siguin els mínims 
possibles, els desmunts es compensin amb els terraplens. 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Es segueixi el projecte i es limitin les zones d’actuació. 
 

Impacte 5 

Acció Decapatge 
Factors Propietats físico químiques 
Descripció L’extracció de la coberta vegetal altera la qualitat del sòl i afavoreix l’erosió 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 
 

Caracterització Notable, irreversible, Negatiu, irrecuperable, directe, irregular, acumulatiu, discontinu, 
curt termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Extreure la coberta vegetal just abans de procedir a fer l’actuació de l’obra que 

precisi el dacapatge. Guardar la terra vegetal en condicions òptimes per a poder ser 
utilitzada novament per a la reforestació dels indrets acabats. 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Inspecció visual quinzenal 
 

10.1.2. Impactes sobre el medi biòtic 

En el medi biòtic hi destaquen dos vectors, la flora i la fauna. Són dos vectors 
estretament lligats i sobretot en medis naturals com en el del present treball. És normal 
que l’impacte causat en un dels dos vectors reverteixi sobre l’altre, sobretot si afecta a 
la vegetació. 

Impacte 6 

Acció Trànsit maquinària d’obra 
Factors Fauna i flora 
Descripció El trànsit de la maquinària de l’obra pot alterar els hàbitats autòctons de la zona 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 

Caracterització Màxim, irreversible, Negatiu, irrecuperable, directe, irregular, acumulatiu, continu, curt 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures Preservar els hàbitats no afectats pel projecte, respectant els vials i delimitant les 
zones d’actuació 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Inspecció visual quinzenal 
 

 

Impacte 7 

Acció Aparcament parc mòbil 
Factors Fauna i flora 
Descripció L’aparcament incontrolat i desorganitzat dels vehicles destinats a l’obra poden 

alterar els hàbitats 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 
 

Caracterització Màxim, irreversible, Negatiu, irrecuperable, directe, irregular, acumulatiu, continu, curt 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures Destinar un espai per a parc mòbil. Ha de ser un espai on el valor ambiental sigui el 
mínim. Eliminar restes d’aquesta activitat un cop finalitzada l’obra. 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Inspecció visual quinzenal 
 

Impacte 8 

Acció Manteniment maquinària 
Factors Fauna i flora 
Descripció Fer les neteges i manteniments de les màquines en qualsevol indret poden malmetre 

hàbitats de la zona 
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Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Moderat 

Caracterització Mínim, reversible, Negatiu, recuperable, directe, periòdic, acumulatiu, discontinu, curt 
termini, localitzat, temporal, pròxim a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures Destinar espais i metodologies per a portar a terme aquestes activitats i eliminar 
restes d’aquesta activitat un cop finalitzada l’obra 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Inspecció visual quinzenal 
 

 

Impacte 9 

Acció Abassegament de material 
Factors Fauna i flora 
Descripció Els abassegaments de materials en qualsevol indret poden malmetre hàbitats. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Moderat 
 

Caracterització Mínim, reversible, Negatiu, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, curt termini, 
localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Determinar espais per aquest ús. Eliminar restes d’abassegament un cop finalitzades 
les obres 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisions quinzenals 
 

Impacte 10 

Acció Edificacions d’obra 
Factors Fauna i flora 
Descripció Les edificacions que acompanyen a les obres són elements aliens als hàbitats 

naturals i els altera 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Moderat 

Caracterització Mínim, reversible, Negatiu, recuperable, directe, regular, simple, continu, curt termini, 
localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures Situar les edificacions en llocs de poc interès natural i eliminar les edificacions un 
cop finalitzades les obres. 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Inspecció visual quinzenal 
 

 

Impacte 11 

Acció Moviment de terres 
Factors Flora i fauna 
Descripció El moviment de terres pot alterar hàbitats propis de la zona 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 
 

Caracterització Notable, reversible, Negatiu, recuperable, directe, irregular, simple, discontinu, curt 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Fer els moviments de terres justos i necessaris per a portar a terme l’obra.  
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Visites quinzenals 
 

Impacte 12 

Acció Vials de serveis 
Factors Fauna i flora 
Descripció Els vials de serveis poden alterar la flora i la fauna 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Moderat 
 

Caracterització Mínim, reversible, negatiu, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, curt termini, 
localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Determinar espais per aquest ús. Eliminar restes de vials al finalitzar les obres 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisions quinzenals 
 

Impacte 13 

Acció desbrossaments 
Factors Fauna i flora 
Descripció Eliminació de la vegetació existent per a poder portar a terme l’obra 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 
 

Caracterització notable, irreversible, negatiu, recuperable, directe, irregular, simple, continu, curt 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Desbrossar les zones marcades en el projecte i no més. No portar a terme 
desbrossaments d’abril a juny, per temes de cria de l’avifauna. 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisions quinzenals 
 

Impacte 14 

Acció Decapatge 
Factors Fauna i flora 
Descripció Retirada de la coberta vegetal per a procedir a les excavacions 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Moderat 
 

Caracterització Mínim, reversible, Negatiu, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, curt termini, 
localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Conservar la terra vegetal extreta, per a posteriors reforestacions 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisions quinzenals 
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10.1.3. Impactes sobre el medi antròpic 

Les obres generen un efecte global sobre el medi antròpic, no es poden distingir ni 
diferenciar les diferents accions, per poder-ne avaluar els diferents impactes es 
consideraran les obres com un global. El període d’obres provoca alteracions en els 
vectors següents: 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI: Les obres en si no alteren la ordenació del territori però si ho 
fan les infrastructures, els serveis o els elements constructius que amb elles s’estan 
portant a terme. És a dir, en moltes ocasions, com en el cas que ens ocupa, calen 
reqüalificacions urbanístiques per a portar a terme un projecte concret. 

INFRASTRUCUTURES I SERVEIS: En el període d’obres les infrastructures i serveis es 
veuen alterats de manera temporal. Se’n creen de nous, però també se’n destrueixen en 
moltes ocasions. En la zona objecte de l’estudi no hi ha infrastructures i serveis que es 
puguin danyar. 

QUALITAT DE VIDA: El període d’obres fa disminuir considerablement la qualitat de vida.  
El present projecte està molt a prop d’habitatges, d’indústries i de la carretera. Cal 
dissenyar mesures correctores per a minimitzar els seus impactes. 

ACTIVITAT ECONÒMICA I TREBALL: El període d’obres és un període positiu per temes 
econòmics i de treball. És un període que tot aquest aspecte es veu dinamitzat, es creen 
nous llocs de treball i es generen negoci en molts establiments de la zona. 

PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSITCI I CULTURAL: Les obres poden danyar de manera 
irreversible aspectes del patrimoni històric-artístic i cultural. En el present projecte no hi 
ha  cap element d’interès. 

PAISATGE: És un dels aspectes més alterats. El període d’obres altera de manera 
obligada el paisatge, en major o menor mesura en funció de les directrius de l’obra. El 
paisatge resultant també serà funció de les directrius del projecte. En el cas que ens 
ocupa les obres poden danyar el paisatge des de forces indrets. Cal tenir una obra neta i 
endreçada per tal de minimitzar el seu impacte. Per tant els impactes que creen les obres 
sobre cada un dels vectors del medi antròpic són: 

Impacte 15  

Acció Obres 
Factors Ordenació del territori 
Descripció L’objecte de les obres porta implícit un canvi de reqüalificació urbanística. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Crític 
 

Caracterització notable, irreversible, negatiu, irrecuperable, directe, periòdic, simple, continu, llarg 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Preservar el torrent sempre que sigui possible 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Sever 

Manteniment i vigilància Vigilància quinzenal durant les obres 

 

Impacte 16  

Acció Obres 
Factors Infrastructures i serveis 
Descripció Les obres poden danyar infrastructures i serveis, en aquest cas el vial d’accés al 

polígon. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Crític 
 

Caracterització notable, reversible, negatiu, recuperable, directe, irregular, continu, curt  termini, 
extensiu, temporal, lluny a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Mantenir un accés a les indústries 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Vigilància quinzenal durant les obres 
 

Impacte 17  

Acció Obres 
Factors Qualitat de vida 
Descripció Les obres sempre generen molèsties que degraden la qualitat de vida de l’entorn. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 
 

Caracterització notable, reversible, negatiu, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, a curt 
termini, extensiu, temporal, pròxim a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures Evitar sorolls innecessaris, regar vials, evitar abassegaments grans de material, 
tenir les obres acotades i endreçades, destinar una zona com a parc mòbil. Gestió 
correcta dels residus d’obra. Fer els treballs en horari diürn.  

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Moderat 

Manteniment i vigilància Vigilància quinzenal durant les obres 
 

Impacte 18 

Acció Obres 
Factors Activitat econòmica i treball 
Descripció Qualsevol obra genera llocs de treball, negoci en molts comerços del municipi, etc. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

------ 
 

Caracterització notable, reversible, positiu, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, curt 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, no calen mesures correctores 

Mesures ------  
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

------ 

Manteniment i vigilància ------- 
 

Impacte 19 

Acció Obres 
Factors Paisatge 
Descripció Les obres alteren temporalment el paisatge 
Avaluació de l’impacte Crític 
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abans de les mesures  
Caracterització notable, reversible, negatiu, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, curt 

termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 
Mesures Col.locar abassegaments, parc de maquinària i casetes d’obra en zones d’impacte 

visual mínim. Enderrocar construccions d’obra un cop finalitzada, evitar 
abassegaments grans de material, tenir les obres acotades i endreçades, destinar 
una zona com a parc mòbil, gestionar correctament els residus.  

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Vigilància quinzenal durant les obres 
 

10.2. Descripció, caracterització i avaluació d’impactes de la fase d’explotació 

A l’igual que el capítol anterior, en el present es descriuen caracteritzen i s’avaluen els 
diferents impactes de la fase en que el polígon estigui construït i en funcionament. 

10.2.1. Impactes sobre el medi abiòtic 

Impacte 20 

Acció Vegetació parcs i jardins 
Factors Propietats físico-químiques (erosió), quantitat d’aigua, emissions atmosfèriques 
Descripció La vegetació evita l’erosió i la pols que amb ella s’origina, però cal que sigui 

autòctona perquè el seu manteniment i consum d’aigua sigui menor. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 
 

Caracterització notable, reversible, negatiu, recuperable, directe, periòdic, acumulatiu, continu, a mig 
termini, extensiu, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures Reforestar la zona amb vegetació autòctona. 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Moderat 

Manteniment i vigilància Revisió del projecte 
 

Impacte 21  

Acció Aigües de pluja 
Factors Quantitat aigües subterrànies i superficials 
Descripció Cal retornar les aigües de pluja en el seu medi natural, utilitzant clavegueram 

separatiu que condueixi les aigües al torrent. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 

Caracterització notable, reversible, negatiu, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, curt 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Recollir les aigües de pluja separadament de les residuals i conduir-les al torrent  
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisió del projecte 
 

Impacte 22 

Acció Enllumenat 
Factors Qualitat atmosfera i contaminació lumínica. 
Descripció L’enllumenat exterior de la zona pot provocar contaminació lumínica i elevats 

consums energètics 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Moderat 

Caracterització notable, irreversible, negatiu, irrecuperable, directe, periòdic, simple, continu, llarg 
termini, extensiu, permanent, lluny a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Donar compliment a la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisió del projecte 
 

Impacte 23 

Acció Activitats industrials 
Factors Tots 
Descripció Les activitats industrials alteren tots els factors dels vectors del medi abiòtic. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Crític 
 

Caracterització notable, irreversible, negatiu, irrecuperable, directe, periòdic, simple, continu, llarg 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Veure 10.4 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Moderat 

Manteniment i vigilància Revisió dels projectes de cada una de les activitats a implantar 
 

10.2.2. Impactes sobre el medi biòtic 

Impacte 24  

Acció Distribució dels diferents usos 
Factors Fauna i flora 
Descripció Els diferents usos determinen la vegetació i la fauna a viure 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Crític 
 

Caracterització notable, irreversible, negatiu, irrecuperable, directe, periòdic, simple, continu, llarg 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Enardiran amb vegetació autòctona i recuperar la vegetació de ribera del torrent. 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Moderat 

Manteniment i vigilància Revisió del projecte amb caràcter ambiental 
 

Impacte 25 

Acció Serveis 
Factors Flora i fauna 
Descripció Els vials, les conduccions... alteren els hàbitats naturals 
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Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Crític 
 

Caracterització notable, reversible, negatiu, recuperable, directe, irregular, continu, curt  termini, 
extensiu, temporal, lluny a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Passos per fauna, repoblació de les traces. 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisió del projecte amb caràcter ambiental 
 

Impacte 26  

Acció Vegetació parcs i jardins 
Factors Flora i fauna 
Descripció La vegetació a plantar determina el paisatge, la fauna, la biodiversitat... 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 
 

Caracterització notable, reversible, negatiu, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, a mig 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures La vegetació a replantar ha de ser autòctona, de baix manteniment i baix consum 
d’aigua. 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisió del projecte amb caràcter ambiental 
 

10.2.3. Impactes sobre el medi antròpic 

El medi antròpic és un dels més difícils d’avaluar. Els impactes de caire positiu sobre 
aquests medi són els que determinen i justifiquen el fet de portar endavant el present  
projecte. 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:  L’ordenació del territori es veu alterat sempre que volem 
posar-hi una nova activitat o ús. En aquest cas, l’impacte és poc doncs a la zona ja 
s’està portant a terme, des de fa temps, l’ús industrial. El present projecte consolida un 
activitat ja existent.  

INFRASTRUCUTURES I SERVEIS: El present projecte no altera cap servei o infrastructura ja 
existent. 

QUALITAT DE VIDA: El projecte es fa per tal de dotar a la zona d’una major qualitat de 
vida, qualitat de vida que pot venir des de consolidar una realitat existent des de fa 
temps i de millorar una de les façanes del municipi. També redueix el nombre d’accessos a 
indústries des de la carretera i per tant redueix també el perill. 

ACTIVITAT ECONÒMICA I TREBALL: El projecte donarà llocs de treball directes i indirectes i 
ingressos municipals.  

PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSITCI I CULTURAL: No hi ha cap element històric-artístic o 
cultural rellevant a la zona. 

PAISATGE: El projecte alterarà de manera positiva aquest factor. El paisatge millorarà 
considerablement, sobretot des de la carretera. 

Per tant els impactes que crea el projecte sobre cada un dels vectors del medi antròpic 
són: 

Impacte 27 

Acció Vegetació de parcs i jardins 
Factors Paisatge 
Descripció La revegetació de la zona, ja bé sigui dels jardins privats com de les zones verdes, 

són els que crearan paisatge. 
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Sever 
 

Caracterització notable, reversible, negatiu, recuperable, directe, irregular, continu, curt  termini, 
extensiu, temporal, lluny a l’origen, calen mesures correctores. 

Mesures Vegetació autòctona de baix manteniment i poc consum d’aigua 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisió del projecte 
 

Impacte 28  

Acció Enllumenat públic 
Factors Qualitat de vida i paisatge 
Descripció La contaminació lumínica és desagradable, és més bonic veure els estels, i a més 

altera el paisatge.  
Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

Moderat 

Caracterització notable, reversible, negatiu, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, curt 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, calen mesures correctores 

Mesures Donar compliment a la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

Compatible 

Manteniment i vigilància Revisió del projecte amb caràcter ambiental 
 

Impacte 29 

Acció Activitat industrial 
Factors Qualitat de vida, activitat econòmica i treball 
Descripció Les activitats industrials creen impactes positius sobre el medi antròpic, doncs 

generen llocs de treball directes i indirectes, disminueixen la mobilitat obligada, 
generen fonts de riques municipal... 

Avaluació de l’impacte 
abans de les mesures 

------- 

Caracterització notable, reversible, POSITIU, recuperable, directe, periòdic, simple, continu, llarg 
termini, localitzat, permanent, pròxim a l’origen, NO calen mesures correctores 

Mesures -------- 
Avaluació de l’impacte 
després de les mesures 

-------- 

Manteniment i vigilància -------- 
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10.3. Descripció, caracterització i avaluació dels impactes de les activitats 
industrials implantades 

En l’àmbit del Sector N, objecte de l’estudi, ja hi ha forces activitats industrials 
consolidades. Cal que aquestes activitats s’adeqüin a la normativa vigent per tal de reduir 
els seus impactes sobre el medi. 

El funcionament de les activitats industrials que s’implantaran, també crearà certs 
impactes ambientals. Uns o altres en funció de la seva naturalesa. Les indústries de les 
quals actualment es desconeix la seva identitat, no poden ser altament contaminats, doncs 
la zona és força vulnerable ja que està molt propera al medi natural. 

Quan es dissenyin les noves instal·lacions de cada una de les empreses per a implantar-
se, caldrà tenir en compte les característiques del seu procés i prendre les mesures 
correctores individuals (depuració de fums, gestió de residus, minimització focus acústics, 
reutilització d’aigües...) donant compliment a tota la legislació ambiental existent, a més de 
prendre també les de caire general que determina el present projecte (color de les naus, 
vegetació a plantar, mesures d’estalvi energètic, mesures d’estalvi d’aigua, pantalles 
visuals... (veure l’apartat 10.4). 

11. MESURES CORRECTORES PER A PREVENIR , REDUIR I COMPENSAR 
QUALSEVOL EFECTE NEGATIU IMPORTANT EN ELMEDI AMBIENT. 

Per tal de minimitzar els diferents impactes que el projecte pot provocar en el medi, es 
poden portar a terme un conjunt de mesures que tot seguit es relacionen. Algunes són 
mesures correctores, en canvi d’altres són mesures compensatòries. 

El recull s’ha fet segons al medi al que fan referència per ser més fàcil la seva 
interpretació i posterior aplicació. Algunes mesures són puntuals i aplicables tant sòls en 
la fase d’obres, altres s’han de contemplar en el disseny de tot el projecte i en cada una 
de les activitats en particular. 

11.1. Pel medi abiòtic 

11.1.1. Sòl 

a) Mesures a considerar en la redacció del projecte 

- EVITAR SÒLS NUS: Revegetar amb planta autòctona totes les zones que ho 
requereixin per evitar erosions i no afavorir avingudes. 

- SÒLS DRENANTS: Deixar el màxim de sòl lliure i si s’ha de posar paviment, 
preferiblement que sigui drenant, per tal de permetre la recàrrega dels aqüífers i 
minimitzar l’afecte de les avingudes. 

b) Mesures a considerar durant les obres 

- DECAPATGE: Caldrà guardar les terres vegetals originaries de les excavacions per a 
ser utilitzades, un cop finalitzades les obres, per revegetar. 

- DELIMITAR ZONA DE TREBALL: No ocupar més sòl del just i necessari per a portar a 
terme l’obra. S’haurà d’encintar  i delimitar la zona. 

- NO ABOCAMENTS: Evitar abocaments accidentals, neteges de maquinària directament 
al sòl o altres pràctiques que puguin contaminar. 

- VIALS: Dissenyar vials d’obra i no sortir d’ells. 
- APARCAMENTS: Delimitar zones d’aparcament del parc mòbil de l’obra. 
- OFICINES I CASESTES DE SERVEIS: Escollir un lloc escaient per a convertir-lo en el 

centre d’oficines de camp.  
- ELIMINAR EDIFICACIONS I VIALS D’OBRA: Un cop finalitzades les obres caldrà dur a 

terme una operació de neteja i restauració dels indrets utilitzats com a parcs 
mòbils, oficines, vials de serveis... per tal de no deixar restes d’edificacions o 
d’altres serveis. 

- GESTIÓ CORRECTA DE RESIDUS: Destinar un punt de recollida de residus, 
emmagatzemar-los selectivament en contenidors escaients i gestionar-los a través 
d’un gestió autoritzat segons naturalesa del residu. 

11.1.2. Aigua 

L’aigua és un bé escàs que cal preservar. Cal evitar trencar el mínim possible el cicle 
natural de l’aigua i utilitzar-ne la mínima possible. També cal retornar en el medi l’aigua 
el màxim de neta possible 

a) Mesures a considerar en la redacció del projecte 

- RECOLLIDA DE PLUVIALS: Les aigües pluvials recollides en tot l’àmbit del projecte 
haurien de ser recollides mitjançant un sistema de clavegueram separatiu per a ser 
abocades al torrent del Ramassar. 

- AIGÜES GRISES: Són molt poques. Es desestima la seva reutilització en el present 
projecte. 

- AIGÜES NEGRES: Totes les aigües contaminades, tant de procés com sanitàries, han 
de ser conduïdes a depuradora municipal. No es viable construir una depuradora 
per ús exclusiu del polígon. 

- SÒLS DRENANTS: Es deixarà el màxim de sòl sense pavimentar. 
- VEGETACIÓ AMB REG MÍNIM: La zona es pobra d’aigua, es plantarà vegetació 

autòctona que requereixi poc reg. 

b) Mesures a considerar durant les obres 

- NO ABOCAMENTS: S’evitaran abocaments accidentals, neteges de maquinària 
directament al sòl o altres pràctiques que puguin contaminar les aigües 
superficials o subterrànies. 

- GESTIÓ CORRECTA DE RESIDUS: Es destinarà un punt de recollida de residus, 
emmagatzemar-los selectivament en contenidors escaients i gestionar-los a través 
d’un gestió autoritzat segons naturalesa del residu. 
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11.1.3. 10.1.3.- Atmosfera 

L’atmosfera és un medi molt vulnerable. La contaminació atmosfèrica és difícil de detectar 
però pot causar greus problemes a escala local, però també global. 

a) Mesures a considerar en la redacció del projecte 

En la redacció del projecte del polígon industrial són poques les mesures que es poden 
contemplar. En són més en els projectes individuals de cada una de les activitats a 
implantar. 

- ENERGIA SOLAR: Per a minimitzar les emissions atmosfèriques es convenient dotar a 
l’enllumenat públic i altres mecanismes de reg i similars, de sistemes d’alimentació 
d’energia solar. 

- ENLLUMENAT DE BAIX CONSUM ENERGÈTIC: Cal enllumenat de la via pública de baix 
consum energètic. 

- MINIMITZACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA: Cal escollir làmpades que minimitzin la 
contaminació lumínica. 

- GAS NATURAL: El gas natural contamina menys que el fuel o altres combustibles 
fòssils. Dotar al polígon de gas natural és una bona manera d’incentivar la seva 
utilització. 

- NO DEIXAR SÒLS NUS: La vegetació evita erosions i per tant focus de pols. 
- EVITAR FOCUS DE SOROLL: S’evitarà col·locar a la via pública elements (reixetes o 

similars) que generin soroll al pas dels vehicles o amb el vent. 

b) Mesures a considerar durant les obres 

- ITV MAQUINÀRIA: Cal que totes les màquines que intervinguin en les obres, hagin 
passat la ITV, així es garantirà que les emissions atmosfèriques i el soroll estan 
dintre dels límits permesos. 

- REGAR: Cal regar els vials sovint, sobretot en èpoques de sequera, per tal d’evitar 
la pols. 

- ABASSAGAMENTS DE MATERIAL: Cal evitar que el vent arrossegui material 
emmagatzemat. 

11.2. Pel medi biòtic  

11.2.1. Vegetació 

a) A considerar en la redacció del projecte 

- FLORA AUTÒCONA: Repoblar en sòl públic i privat amb espècies autòctones de baix 
manteniment i poc consum d’aigua.  

- REVEGETACIÓ DEL TORRENT: Cal preservar l’habitat que es presenta en forces 
indrets del torrent. 

b) A considerar durant les obres 

- RETIRAR RESTES VEGETALS: Cal retirar la brancada i gestionar-la de manera 
escaient, per tal d’evitar riscos d’incendis. Seria convenient compostar-la per tal 
d’enriquir la terra vegetal amb la que finalment es reforestarà. 

- CAL EVITAR ELS FOCS: Cal evitar operacions susceptibles a provocar incendis 
forestals, sobretot durant l’estiu. 

- ACOTAR ZONES DE TREBALL: Les zones de treball han d’estar senyalades i ben 
acotades per tal de no alterar la vegetació innecessàriament. 

- TENIR CURA DE LA VEGETACIÓ EXISTENT: Les obres poden danyar part de la 
vegetació a preservar. Cal tenir cura de no fer operacions que puguin danyar 
innecessàriament la vegetació que ha de restar inalterada. 

11.2.2. Fauna 

La fauna està íntimament lligada a la vegetació. Una degradació total o parcial de la 
vegetació comporta una alteració dels hàbitats naturals i per tant una afectació en la 
fauna de la zona. 

a) A considerar en la redacció del projecte 

- CAIXES NIU: La col·locació de caixes niu, permet minimitzar l’alteració dels hàbitats 
naturals. 

- PASSOS DE FAUNA: El torrent serà un bon pas per la fauna. 

b) A considerar durant les obres 

- NO DESBROSSOS: D’abril a juny no es poden portar a terme desbrossades per temes 
de cria. 

- EVITAR SOROLLS: Evitar sorolls en horaris nocturns. 
- NO ABANDONAR RESIDUS: Cal evitar deixar residus i altres elements tòxics o 

perillosos per la fauna. 

11.3. Pel medi antròpic 

11.3.1. Ordenació del territori i planificació  

El present projecte dona solució a la realitat actual i permet “arranjar” una de les  
“façanes” del municipi. 

a) A considerar en la redacció del projecte 

- Facilitar el transport públic a l’indret i preveure possibles parades de bus. 
- Fer un vial de serveis que eviti l’accés directa de les empreses des de la carretera. 
- Construir una rotonda que millori la vialitat. 
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11.3.2. Infrastructures i serveis 

a) A considerar en la redacció del projecte 

- ENERGIA SOLAR: La zona és una zona molt assolellada. L’energia solar pot ser 
utilitzada per aigua calenta sanitària de les activitats industrials. Es pot estudiar 
altres usos com per escalfar aigua de procés, per il·luminar els vials i per també 
per generar energia elèctrica per a vendre. 

- GAS NATURAL: Si s’ha d’emprar algun combustible és millor el gas que el fuel. Es 
pot dotar el polígon del servei de gas natural. 

b) A considerar durant les obres 

- SERVEIS JUSTOS I NECESSARIS: Durant les obres cal crear els serveis justos i 
necessaris per portar a terme les mateixes. Un cop finalitzades cal eliminar 
aquells serveis que ja no calguin. 

11.3.3. Qualitat de vida 

La consolidació d’aquest indret com a polígon industrial farà variar la qualitat de vida de 
tot el municipi. Donarà riquesa i llocs de treball al propi municipi, la qual cosa dona 
qualitat de vida i ha de permetre millorar la façana del mateix. 

a) A considerar en la redacció del projecte 

- EVITAR MOLESTIES: Evitar focus de soroll, de contaminació atmosfèrica, d’aigües 
sense depurar... que puguin alterar la vida quotidiana dels nuclis urbans propers  i 
de l’entorn natural. 

b) A considerar durant les obres 

- EVITAR MOLÈSTIES: No generar focus de pols, soroll i altres contaminants, que 
puguin malmetre la vida en el nucli urbà, sobretot en nits i dies festius. 

- EVITAR VEHICLES: Evitar el trànsit de vehicles pesats per nuclis poblats. 
- RESIDUS: Gestionar correctament tots els residus que provenen de l’obra (restes de 

desprès, terres, runes, residus especials de la maquinària...) 

11.3.4. Activitat econòmica i treball 

És un dels factors antròpics més alterats. És l’únic factor estudiat que té un impacte 
positiu clar. El present projecte comportarà molts llocs de treball, tant en la fase d’obres 
com quan les activitats estiguin en ple funcionament. 

El potencial de persones a treballar en la zona, un cop el polígon estigui en ple rendiment 
és elevat. Moltes d’elles seran persones que vindran amb la pròpia activitat, però d’altres 
seran de nova ocupació. 

Tant les persones de nova ocupació, com les persones que vindran amb la pròpia activitat, 
generaran activitat econòmica, doncs moltes d’elles necessitaran habitatge, serveis etc. 

a) A considerar en la redacció del projecte 

- SERVEIS DEL MUNICIPI: És important que el polígon industrial utilitzi serveis del 
propi municipi, tal com comerços, restaurants i molts d’altres, per tal de donar 
activitat econòmica indirecta. 

- PRIORITAT PER PERSONES DEL MUNICIPI: Les indústries haurien de prioritzar 
treballadors del municipi. 

b) A considerar durant les obres 

- SERVEIS DEL MUNICIPI: Cal llogar serveis i utilitzat els comerços del propi municipi. 
- MA D’OBRA: Cal emprar la ma d’obra del propi municipi. 

11.3.5. Patrimoni històric-artístic i cultural 

La zona no presenta cap element d’especial interès històric-artístic i cultural rellevant. 

11.3.6. Paisatge 

El paisatge es preveu que canviï a millor. La imatge de l’indret des de carretera està 
força degradat.  

a) A considerar en la redacció del projecte 

- Es poden soterrar tots els serveis de telèfon, electricitat i altres. 
- S’han d’evitar sòls nus i revegetar amb plantes autòctones. 
- S’ha de tenir cura amb el mobiliari urbà. 

b) A considerar durant les obres 

- Abassegaments PETITS: No s’apilaran grans quantitats de material. 
- ORDRE: Es mantindrà l’obra amb un aspecte endreçat i agradable 
- Es TANCARÀ i delimitarà tota la zona de treball 
- Es PRESERVARAN els espais més visibles i s’utilitzaran com a zones de magatzem, 

aparcament o altres en punts menys impactants. 
- S’enderrocaran totes les construccions corresponents a la fase d’obres un cop 

aquesta finalitzi. 
- TANCAMENT VIALS: S’eliminaran tots aquells vials i serveis que es varen crear per 

a portar a terme única i exclusivament les obres. 

11.4. Consideracions a les activitats a implantar 

Les mesures correctores que s’han tingut en compte en els capítols anteriors fan 
referència al projecte del polígon industrial i a les obres del mateix, però no a les 
pròpies activitats. Les activitats industrials a més de complir la normativa vigent en 
temes ambientals, cal que també compleixin una sèrie de paràmetres que minimitzin el seu 
impacte en el medi. És en la fase de projecte de cada una de les activitats a implantar, 
on s’han d’incloure la majoria d’ells. 
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Minimització de fluxos 

En el projecte executiu de cada una de les activitats es pot preveure sistemes de 
reducció de consums d’aigua en banys i altres punts, així com d’energia elèctrica. 

La orientació de les edificacions hauria de ser l’òptima per aprofitar al màxim l’energia 
solar, tant activa com passiva i es poden tenir en compte consideracions bioclimàtiques en 
les edificacions, de tal manera que hi hagi un estalvi considerable de calefacció i de 
refrigeració. Es pot potenciar l’ús d’energies renovables amb el subministra d’aigua calenta 
sanitària amb energia solar, enllumenat exterior alimentat amb energia solar i es pot 
incloure alguna altre font d’energia renovable per al subministra d’electricitat. 

11.4.1. Aspectes estètics i paisatgístics 

Els materials utilitzats en la construcció de les edificacions així com els colors dels 
mateixos han de ser suaus i poc agressius. També s’utilitzaran pantalles visuals en 
aquells punts on calgui per tal de minimitzar l’impacte.  

Les plantes a utilitzades per a revegetar seran autòctones, doncs són les que millor 
s’adapten al medi i les que consumeixen menys aigua. S’evitarà que els patis siguin punts 
d’acumulació de residus o altres materials que degradin el paisatge. 

11.4.2.  Normativa ambiental vigent 

S’ha de vetllar per l’estricta compliment de tota la normativa ambiental vigent i es pot 
premiar a aquelles indústries que portin a cap una certificació ambiental (EMAS, ISO 14001). 

11.4.3.  Altres 

No es pavimentarà innecessàriament i si es fa s’utilitzaran paviments drenants si l’ús ho 
permet. Les indústries poden  prioritzar la borsa de treball municipal. 

11.5. Altres consideracions 

Per tal de preservar els valors ambientals recollits en el present document, cal el 
SEGUIMENT I EL CONTROL AMBIENTAL de cada una de les fases en que es desenvolupi (pla 
parcial, projecte constructiu, obres, projecte de les activitats, implantació de les 
activitats). 

11.6. Taula resum dels impactes 

En la següent taula es valora 1, 2, 3 o 4 cada una de les fases d’implantació i els factors 
dels diferents medis (medi abiòtic, biòtic o antròpic), un cop tingudes en compte les 
consideracions del present document. 

- 1.- Impacte compatible 
- 2.- Impacte moderat 
- 3.- Impacte sever 
- 4.- Impacte crític 

 
 MEDI ABIÒTIC M.BIÒTIC MEDI ANTRÒPIC 
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Polígon industrial 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Obres 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
Activitats a implantar 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
 

Com a resum, direm que la implantació d’un polígon industrial en el Sector N, altera de 
manera moderada el medi abiòtic doncs s’altera el relleu i es genera contaminació 
atmosfèrica, bàsicament. En quan al medi biòtic i antròpic l’impacte és compatible, doncs el 
medi biòtic actualment és molt escàs i quasi no es veu alterat per la implantació del 
polígon i la seva implantació genera llocs de treball, consolida la zona com a zona 
industrial, minimitza l’accés  perillós a moltes de les actuals activitats i millora una de les 
façanes del municipi. 

11.7. Resum de les mesures ambientals més rellevants 

Les mesures més importants que es poden portar a terme en el present projecte i que 
minimitzen l’impacte del mateix sobre el medi són: 

- Millorar la façana del polígon des de la carretera C-251. 
- Fer un vial de serveis a les indústries de primera línia de carretera. 
- Enjardinar els espais lliures entre els dos vials. 
- Proposar a les indústries existents i de nova implantació de tenir cura de la imatge 

externa de les instal.lacions. 
- Conservar part dels camps de conreu com espais lliures i que garanteixin l’existència 

de l’actual corredor biològic entre els dos PEINs. 
- Recollir les aigües pluvials separades de les residuals, per tal de mantenir viu el  

Torrent del Ramassar. 
- Crear passos de fauna per sota dels vials i de la carretera, de tal manera que es 

permeti la mobilitat de la fauna existent a la zona. Es poden aprofitar els 
mateixos passos del torrent del Ramassar. 

- Conservar el màxim possible el torrent del Ramassar i tota la seva vegetació 
associada. 

- Reforestar amb vegetació autòctona els espais lliures. 
- Preservar el petit bosc que hi ha en una de les parcel.les. 



Pla parcial del Sector “N” 

12. PLA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Pla de vigilància ambiental té per objectiu fer el seguiment del compliment de les 
mesures correctores que fan que el projecte esdevingui viable des del punt de vista 
ambiental. 

El projecte que es vol portar a terme a té tres etapes clarament diferenciades: 

- Fase projecte executiu 
- Fase obres  
- Fase explotació 

La fase de projecte, és la primera de les etapes i és bàsica i determinant pel que fa als 
aspectes ambientals. Cal que totes les mesures correctores hagin estat contemplades, 
aspectes tant essencials com els moviments de terres, el traçat dels vials, la distribució 
de les zones verdes... han d’estar contemplades des d’inici. 

L’etapa d’obres també té les seves repercussions ambientals. Cal que les mesures 
previstes per aquesta etapa es compleixin i per tant cal un control a peu d’obra. 

La fase d’explotació va estretament lligada a les activitats que s’implantaran i aquestes 
no són objecte del present estudi però si que s’ha de vetllar pel compliment de tota la 
normativa ambiental vigent així com de totes les mesures detallades en el capítol 10.4 del 
present document.  

Per tant, el Pla de vigilància previst és: 

- Revisió del projecte per tal de que compleixi totes les mesures correctores 
previstes en el present document. 

- Crear la figura del responsable ambiental de les obres, extern a la constructora, 
que vetlli pel compliment de les mesures correctores previstes en el present 
document. Les tasques a desenvolupar seran: 

- Fer el seguiment del desenvolupament de les diferents mesures correctores 
previstes en el present document. 

- Elaborar un informe periòdic que reculli el desenvolupament de les diferents 
mesures correctores i l’incompliment de les mateixes, entregant còpia a tots els 
agents implicats, inclosa l’administració. 

- Fer l’informe final d’obra, donant per tancat tots els aspectes ambientals objecte 
d’aquesta etapa, entregant còpia a tots els agents implicats, inclosa 
l’administració. 

- Revisió dels projectes executius de les activitats a implantar per tal de que 
compleixi totes les mesures correctores previstes en el present document. 

13. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

S’adjunta tot seguit un reportatge fotogràfic del Sector, en que es recullen aquells 
àmbits i aspectes significatius a nivell ambiental.  

 



Pla parcial del Sector “N” 

    
Extrem nord del Sector N, prop de l’empresa 
Sandoz 

Extrem nord del Sector N, prop de l’empresa 
Sandoz 

Detall d’alguns indrets del Sector N Aquest camp de conreu i el bosc és dels indrets 
amb més valor ambiental de tot el Sector N 

    
Els vials de l’actual polígon no estan del tot 
urbanitzats 

Els camps de conreu, la vegetació ruderal i les 
indústries, conviuen des de fa anys 

Molts indrets estan plens de bardisses A l’altre costat de carretera i en T.M. de La Roca 
del Vallès, hi ha el polígon industrial de Can Jorn 

    
Algunes activitats degraden força l’entorn L’actual accés al polígon és perillós Els vials estan en estat precari Hi ha indrets força degradats 

 



Pla parcial del Sector “N” 

 
 
 

    
La façana del Sector N, està força degradada El polígon està envoltat de camps de conreu i 

algun habitatge 
Els vials i serveis que actualment ocupen el Sector 
N són força precaris 

Els camps de conreu conviuen amb les diferents 
activitats industrials 

    
Els esbarzerars ocupen bona part del Sector N Els esbarzerars ocupen bona part del Sector N Els camps de conreu ocupen una gran part del 

Sector N 
La façana del polígon està força degradada 

    
Vegetació al voltant de la riera Moltes activitats accedeixen directament des de la 

carretera, la qual cosa és perillosa 
Vegetació al voltant de la riera La façana que dona a la carretera està força 

degradada 

 



Pla parcial del Sector “N” 

 

    
Vista general de les finques de davant el polígon En una parcel.la de l’indret hi ha plantats 

pollancres per la seva explotació silvícola 
Les indústries actualment implantades estan 
vorejades de vegetació ruderal 

Activitat implantada en el Sector N 

    
Els vials interns de l’actual polígon estan  força 
degradats, doncs són vials veïnals 

El Sector N està vorejat de camps de conreu Són forces les indústries implantades, des de fa 
anys, en l’actual Sector N 

Les activitats econòmiques conviuen amb erms i 
camps de conreu 

    
Davant del Sector N, a l’altre costat de carretera, 
també hi ha naus industrials i comercials 

Camps de conreu presents en la zona Aspecte degradat Accés al Sector N des de la ronda nord 

 
 




