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1. INTRODUCCIÓ
1.a/ Introducció.
El present Estudi Ambiental Estratègic (EAE), que correspon al Pla de Millora Urbana del sector V UI10 La Mina d'Or en el terme municipal de Tordera a la comarca del Maresme, es redacta d’acord amb
la legislació urbanística vigent, concretament l’article 86 bis del Decret 1/2010, de 3 d’agost 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
El present document es redacta per a justificar la conveniència i compatibilitat ambiental del Pla de Millora
Urbana de tot aquest sector de la Mina d'Or i que correspon a l’entorn del Polígon Industrial Pla de la
Júlia i que es troba situat al sector central del terme municipal, a uns 1.200 metres al nord-oest de l’extrem
nord del nucli urbà i que es troba a tocar la llera esquerra del riu Tordera i a peu de la carretera BV-5122
que discorre pel sud del sector.
L’àmbit així descrit té una superfície d'unes 24,50 ha i es troba situat al nord-oest del nucli urbà de
Tordera, en el disseminat o Veïnat de Sant Vicenç, a tocar de la carretera BV-5122 i del riu Tordera. El
polígon limita al sud amb aquesta carretera i amb el Torrent de la Mina d’Or que discorre paral·lel a la
mateixa, i per l’est amb el riu de La Tordera. A més, està travessat pel torrent de Can Mates, i al punt
d’inici del camí d’entrada al polígon es troba el desguàs del torrent del Gorg Negre al torrent de la Mina
d’Or.
Actualment es troben en funcionament dins del polígon industrial diverses empreses com són Torho
S.A. (Prefabricats de formigó), Fitor S.A.U, ACOT S.A, Explotacions Calcita S.L., Citricos y refrescantes
S.A.U. (Begudes refrescants).
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1.b. Antecedents
El vigent Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Tordera, Revisió del PGOU aprovat
definitivament en data 15 d’octubre de 2003 i publicat en data 23 de gener de 2004, classificava els
terrenys que ocupa l’anomenat polígon industrial “Pla de la Júlia” com a sòl urbà en l’àmbit del sector
Can Buscà Sud i com a sòl urbanitzable delimitat en els àmbits dels sectors Can Buscà Nord i La Mina
d’Or.
Posteriorment en data de 29 de setembre de 2006 i a partir de l’estimació d’un recurs d’alçada interposat
pels senyors Josep i Manuel Serra Armangué, en nom i representació de la companyia mercantil
TORHO S.A. contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 16 d’octubre de
2002 i 15 d’octubre de 2003, d’aprovació definitiva amb prescripcions i conformitat amb el text refós de
la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera, per resolució del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, s’establí sobre el sector de sòl urbanitzable delimitat La Mina d’Or el
Polígon d’Actuació Urbanística PA-La Mina d’Or (Torho) de sòl urbà.
El planejament vigent, una vegada refós, classifica aquest sector com a SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
SNC, i l’anomena com I10 Sòl Industrial La Mina d’Or, amb codi V UI10 V UI10 LA MINA D’OR.
En data 10 d’agost de 2018, l'ajuntament de Tordera va entrar al registre electrònic del Departament de
Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’informe ambiental estratègic del Pla de millora urbana per a
l’ordenació del sòl industrial al polígon d’actuació de la Mina d’Or, al terme municipal de Tordera.
Concretament es va presentar:
Memòria i plànols de l' Avanç de Pla de Millora Urbana “La Mina d’Or””
Document ambiental estratègic
Avantprojecte de mesures correctores contra el risc d’inundació.
En data 12 de desembre de 2018, els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat va emetre l’informe ambiental estratègic del Pla de millora urbana esmentat en el sentit
que s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que pot tenir efectes significatius
sobre el medi ambient, d’acord amb la proposta emès per aquesta Oficina Territorial de la OTAAA de
Barcelona amb data 10 de desembre de 2018.
El document d’abast té per objectiu determinar l’amplitud i el nivell de detall que ha de tenir el
corresponent estudi ambiental estratègic (EAE), que ha de donar resposta al que estableixen l’article
20 i l’annex IV de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Després d’haver rebut el Document d’abast es redacta el corresponen Estudi Ambiental Estratègic que
tindrà el contingut que estableix l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
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1.c/ Legislació:
El present document es redacta d'acord a la llei de l’Estat 21/2013 d'avaluació ambiental i la llei 6/2009,
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la
llei autonòmica a l'estatal, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita
normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la present disposició.
(…)
Concretament l’article 6 de Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, diu
1. Serán objeto d'una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como
sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y
aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de
Ministros o del Consejo de Gobierno d'una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones,
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en
el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental,
a solicitud del promotor.
Per tant en aquest cas concret correspon a un supòsit del punt b ja que s'afecta puntualment la xarxa
Natura 2.000 i Espai d’Interès Natural (PEIN) riu i estanys de la Tordera (tipologia espais d’aigües
continentals) que fa de límit est del sector quan segueix en paral·lel al riu Tordera i també de límit sud
en un tram curt que ressegueix el curs del torrent del Gorg Negre.
En aquesta fase de la tramitació i després d’haver rebut el Document d’abast redactat pels Serveis
Territorials de Barcelona de la OTAAA, es redacta el corresponen Estudi Ambiental Estratègic que tindrà
el contingut que estableix l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, on es
diu que la informació que haurà de contenir l'estudi ambiental estratègic previst en l'article 20 serà, com
a mínim, la següent:
1. Un esbós del contingut, objectius principals del pla o programa i relacions amb altres plans i
programes pertinents;
2. Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en
cas de no aplicació del pla o programa
3. Les característiques mediambientals de les zones que puguin veure's afectades de manera
significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de vigència del pla
o programa
4. Qualsevol problema mediambiental existent que sigui rellevant per al pla o programa, incloent
en particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d'especial importància mediambiental, com
les zones designades de conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies
protegides i els espais protegits de la Xarxa Natura 2000
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5. Els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacionals, comunitari o
nacional que guardin relació amb el pla o programa i la manera en què tals objectius i qualsevol aspecte
mediambiental s'han tingut en compte durant la seva elaboració
6. Els probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat,
la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l'aigua, l'aire, els factors climàtics, la seva
incidència en el canvi climàtic, en particular una avaluació adequada de la petjada de carboni associada
al pla o programa, els béns materials, el patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre aquests
factors. Aquests efectes han de comprendre els efectes secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà
i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius
7. Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura del possible, compensar qualsevol
efecte negatiu important en el medi ambient de l'aplicació del pla o programa, incloent aquelles per
mitigar la seva incidència sobre el canvi climàtic i permetre la seva adaptació al mateix
8. Un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades i una descripció de la
manera en què es va realitzar l'avaluació, incloses les dificultats, com a deficiències tècniques o falta de
coneixements i experiència que poguessin haver-se oposat a l'hora de recaptar la informació requerida;
9. Un programa de vigilància ambiental en el qual es descriguin les mesures previstes per al
seguiment;
10. Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels epígrafs precedents.
Així mateix, també l'apartat 6.a) sisè de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els instruments de
planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan ambiental en l’informe
ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor.
D’acord amb tot l’anterior es redacta el present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) del Pla de Millora
Urbana del sector VUI-10 La Mina d'Or del municipi de Tordera.
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1.d/ Objectius principals del Pla
L’objecte del present Pla de Millora Urbana és l’ordenament del sector V UI-10 LA MINA D’OR,
desplegant les determinacions de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera respecte
a aquest sector.
Es planteja l’ordenació des del criteri de completar la trama viària a partir de la ja existent, l’actual Camí
Vell d’Hostalric, i de definir la façana interior i exterior de tot aquest polígon industrial, des de les visuals
que ofereixen la via de comunicació BV-5122 i el marge esquerra del riu Tordera. Així doncs, el pla ha
de delimitar i definir aquest vial nord-sud que travessa el sector, i les façanes posteriors de les parcel·les
industrials atès que seran les visuals des de l’exterior del sector.
La conveniència i oportunitat del present Pla de Millora Urbana, ve donada per la concurrència dels
següents fets:
•
Permetrà el desenvolupament urbanístic previst en el PGOU de Tordera.
•
S’ampliarà el sòl destinat a ús industrial existent per tal de millorar el desenvolupament
econòmic del municipi.
•
Obtenció per part de l’Ajuntament del sòl públic destinat a zones verdes i a zones d’equipament.
•
Obtenció per part de l’Ajuntament de la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
•
Execució d’una rotonda a la carretera BV-5122 que permetrà l’accés amb total seguretat a tot
el polígon industrial del “Pla de la Júlia”.
Solucionar tots els problemes d'inundabilitat que pot presentar el sector i fer una proposta pel
que fa a eliminar aquest risc en tota l'extensió del sector, tot i que això pot comportar afectar espai de
la Xarxa Natura 2.000 com és el tram final del torrent del Gorg Negre
Les determinacions d’aquest Pla de Millora Urbana no alteren els usos principals, ni els aprofitaments i
les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament vigent, per la qual cosa no cal
la modificació prèvia o simultània del PGOU.
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2.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
2.a/ Descripció dels aspectes ambientalment rellevants
1. Situació geogràfica
El terme municipal de Tordera se situa al nord de la comarca del Maresme, comarca situada a l'Est
de Catalunya, si bé és cert que el municipi limita amb la comarca de la Selva, comarca de la província
de Girona, situació que deixa a aquesta vila a una distancia de 33 km de Girona i a uns 66 km de
Barcelona. El municipi de Tordera té una superfície de 84 Km2 per tant és el terme més gran de la
comarca del Maresme amb una població de 16.637 habitants (cens 2017). Dins el terme dos terços
del municipi correspon a terreny muntanyós amb un relleu accidentat i la resta és més planer, agrícola
i correspon sobre tot als terrenys més propers al riu Tordera.
Limita amb:
-

Al nord Maçanet de la Selva i Fogars de Tordera
Al sud amb Pineda i Santa Susanna (Maresme)
Al sud-est amb Palafolls (Maresme)
A l’est: amb Blanes (La Selva)
Al nord-est Lloret de Mar (La Selva)
A l’oest Sant Celoni del Vallès Oriental
Al sud-oest: Sant Cebrià de Vallalta

El nucli urbà es troba a tocar la riba del riu Tordera. El municipi a més del nucli històric hi trobem els
agregats d'Hortsavinyà, Sant Pere de Riu i Vallmanya, així diverses masies agrupades en veïnats
com Sant Daniel, Sant Ponç, Sant Vicenç, Sant Jaume, Sant Andreu, Sant Pere i Sant Tou, a més de
diverses urbanitzacions construïdes al sector muntanyós del municipi (Urb. St. Daniel, Niàgara Parc,
Àgora Parc, Sant Pere de Riu, Hortsavinyà, el Mas Móra, Mas Reixac (Compartit amb Palafolls), RocaRossa, Terrabrava, Tordera Parc...).
El territori destaca per la seva importància natural i paisatgística. Així tenim que el territori a la dreta
de la Tordera és accidentat pels vessants orientals del massís de Montnegre, amb els cims del turó
de Ca n'Alomar (701 m), limítrof amb Sant Cebrià de Vallalta i Sant Celoni, i el turó de la Grimola (664
m), el puig d’Hortsavinyà (572 m) i el puig de Caselles (672 m), també al sector de ponent del terme,
la serra de Roca-rossa (423 m, al NW) o la serra de Miralles (329 m, al límit amb Santa Susanna). A
l’esquerra de la Tordera, a la part de llevant del terme, s’alcen els contraforts del bloc de Blanes de la
Serralada Litoral, amb Montbarbat (329 m), al límit amb Lloret i Blanes.
La Tordera travessa el territori amb pendent suau i amples meandres en direcció NW-SE i són
freqüents les fortes avingudes, que causen greus inundacions en èpoques de pluges sobtades. Per
la dreta, i procedents de la serra de Montnegre, rep els torrents de la Mina d’Or i del Gorg Negre i la
riera de Vallmanya i per l’esquerra, des de les muntanyes selvatanes, les rieres de Valldemaria i de
Sant Daniel.
Actualment el municipi de Tordera es troba en plena expansió demogràfica i econòmica, en bona part
vinculada per a la implantació del grup Inditex en el municipi en una àrea que també engloba part del
municipi veí de Palafolls el que ha donat lloc a un important creixement en població en els últims anys.
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Zona projecte

2. Descripció de la zona:
Concretament el sector que inclou la proposta del Pla de Millora Urbana correspon a un àmbit situat al
nord-oest del nucli urbà de Tordera, a tocar la llera dreta de la Tordera a la zona dels Estanys i és un
sector discontinu que engloba:
1/ El sector Mina d’Or amb una superfície de 24,50 Ha i ocupat en gran part per l’activitat de
l’empresa Torho i altres industries menors i que queda delimitat per:
- Camps de conreu i les naus industrials de l’empresa Tipsa i els límits del Pla Parcial Can
Buscà Sud al nord
- La llera de la Tordera com a límit est
- Com a límit sud la carretera BV-5122 i el torrent del Gorg Negre en el seu extrem est.
- La carretera BV-5122 (sud) i el camí de Fogars a Tordera al centre i nord.
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Visual de l’interior del sector a on hi ha l’activitat de Torho

Tot aquest sector el podem dividir en dues subunitats separades pel camí de Fogars:
a/ Sector est a on es troba l’activitat de l’empresa Torho (prefabricats de formigó) que queda
delimitada per la llera de la Tordera a llevant i el torrent del Gorg Negre al sud i el camí de Fogars com
a límit de ponent. És una àmplia esplanada, de relleu totalment planer dedicada totalment a l’activitat
industrial de l’empresa a on hi trobem àmplies zones d’acopi de materials i diverses construccions
vinculades a l’activitat (oficines, coberts...).
El sector de més al sud-est correspon a zones enjardinades que separen l’activitat de la Tordera, tot i
que fins a la llera del riu sempre hi ha una mota de terra que la separa.
Just per sobre l’extrem nord de la nau i formant part també de l’àrea del projecte hi trobem diversos
espais erms amb presència de peus dispersos de pollancres o freixes poc desenvolupats que o be han
estat zones d’acopi de materials o antics camps de conreu abandonats, com els que trobem just per
sobre de l’àrea del projecte.

Terrenys erms entre Torho i el límit nord del sector
b/ Subsector oest: situat ponent del camí de Fogars limitat per aquest i la carretera BV-5211, de forma
triangular a on hi trobem a l’extrem sud unes antigues naus i patis abandonats d’una empresa de materials de
construcció i al nord una altra activitat industrial que pertany al grup La Casera. Entre les dues queden una petita
franja d’espais erms semblant a l’extrem nord de l’altra subsector. A l’extrem sud, entre les activitats i la carretera
hi discorre un petit curs fluvial conegut com el torrent de la Mina d’Or. Ocupa una superfície aproximada d’unes 4,5
ha
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Les coordenades UTM del sector (agrupant els dos subsectors) són:
X
Y
Z
Extrem nord-est

475.420

4.617.720

30

Extrem sud-est

475.550

4.617.130

24

Extrem sud-oest

474.850

4.617.270

29

Extrem nord-oest

475.200

4.617.730

29

Sector

Llera de la Tordera i camps de conreu
Confluència del torrent del Gorg Negre
i la Tordera
Carretera BV-5122 i naus industrials
(CITRESA)
Camí de Fogars a Tordera i nau
industrial (DECOTEC)

2/ Subsector nord o petit sector de caire forestal tot i que és un terreny erm que es troba a uns
850 metres de l’extrem nord-oest del sector Mina d’Or, ocupant una superfície d’uns 4.500 m2, a on es
preveu la implantació d’un futur equipament vinculat al sector (dipòsit d’aigua) ja que correspon a un
punt enlairat. Aquest terreny es troba a la part superior de la pedrera de Can Buscà.
Concretament les coordenades UTM d’aquest petit subsector són:
X= 474.980 Y= 4.618.475

Z= 53

Turonet a on es vol implantar el futur dipòsit d’aigua

3. Relleu
Tot aquest sector del projecte es troba dins de l’anomenada Conca de la Tordera que se situa a la
serralada Prelitoral Catalana i que drena les aigües del vessant sud-oriental del Montseny i les
Guilleries i dels vessants septentrionals dels massissos del Montnegre i la Selva Marítima.
Pel que fa al relleu, la zona d’estudi se situa bàsicament a la zona baixa de la Conca de la Tordera,
concretament a les terrasses al·luvials o a la plana al·luvial de la Tordera i això comporta que presenta
una pendent molt suau.
Si ens situem en la zona del projecte tenim que correspon a un entorn absolutament planer propi d'una
terrassa fluvial i sense cap mena d'elevació destacable, a excepció de les motes de terra o els marges
a l’entorn de la llera del riu i que separen la zona d’activitats de la Tordera i que en algun punt pot arribar
a tenir una alçada de prop de 10 metres. Algunes són naturals per a la pròpia excavació del riu o altres
artificials com a mesura de protecció de les riuades. Tot el sector es troba a l’entorn de la cota 28 (part
central) i presenta una mínima pendent cap el sud (desnivell total de 2 metres) a on discorre el torrent
del Gorg Negre i cap a l’est a on hi trobem la Tordera (cota 25).
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Les cotes del sector on s’ubica el projecte són les següents:
Subsector principal (Torho):
- Punt més alt:
extrem nord-est
- Punt més baix:

cota + 38 al punt més alt de la mota que ressegueix la Tordera en el seu
cota + 24metres, a l’extrem sud-est a tocar la Tordera

Subsector nord a on es projecta el dipòsit d'aigua:

es troba tot ell a l'entorn de la cota 55

Dins el sector no hi indrets amb pendents superiors al 20% ja que com s’ha dit presenta un relleu molt
planer. Només en algun punt molt concret en el marge de la Tordera hi ha pendents localitzades
superiors al 20% i que correspon als marges de la riera o a motes que s’han construït per limitar el risc
d'inundabilitat.

4. Geologia
Litològicament, la zona d’estudi, pel fet d'estar situada sobre la plana al·luvial de la Tordera, està
composta per sediments quaternaris provinents de la sedimentació fluvial, corresponent pràcticament
la seva totalitat a litologies de l’epígraf Qt1, format per terrasses al·luvials de graves, sorres i lutites, tot
i que també s’hi troba, tot i que testimonialment l’epígraf Qt0-1 a la part més propera a la riba del riu.
La Qt1 correspon a Graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial. Edat: s'atribueix a l'holocè.
Representa els sediments més moderns: llera actual, plana d'inundació ordinària i terrassa més baixa,
entre 0 i 2 metres per damunt del nivell del riu. En general, aquests dipòsits s'organitzen en seqüències
granodecreixents, amb graves a la base i sediments cada cop més fins cap al sostre. Equival lateralment
a Qpa (plana al·luvial i deltaica actual) i a part de Qr (dipòsits de les lleres de les rieres actuals). Edat:
Holocè recent.
No massa allunyat d’aquest entorn hi trobem petits turons, alguns explotats com extractives i per això
la presència de diverses empreses de formigó, de l’epígraf Ggdp o Granodiorites porfíriques.
Mineralògicament presenten la mateixa composició que les granodiorites de la unitat Ggd. Texturalment
es diferencien per la presència de fenocristalls de feldspat potàssic i plagiòclasi de fins a 3 o 4
centímetres de longitud que poden aparèixer concentrats o disseminats. Mostren un grau d'alteració
alt. Edat: Carbonífer- Permià.
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Zona projecte

Qtd: Lutites i graves. Terrassa fluvial degradada. Pleistocé superior – Holocé
Qg : Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvilas).
Pleistocé

Geologia del marge de la Tordera en el límit est de la zona del projecte
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Pel que fa a les zones d’interès geològic, dins l’entorn de la zona del projecte no hi ha cap espai protegit
a nivell geològic com podem ser geòtop o geozones, ni tampoc hi ha cap zona d’interès paleontològic
per la presència de restes fòssils. Tampoc hi ha ni dins el sector ni en el seu entorn immediat se sap
de la presència de cap jaciment paleontològic (fòssils) inventariat o conegut ni tampoc afloraments
visibles, ni s’ha detectat en el treball de camp portat a terme cap presència dels mateixos.
La zona geològica protegida més propera correspon a les Mines d’Hortsavinyà en el Montnegre, situat a
uns 7.800 m a l’oest de la zona del projecte
Finalment, pel que fa a possibles riscos geològics, es valora com a mínim ja que:
-

Dins el sector no hi ha presència de zones amb pendent superior al 20% ja que tot presenta
un relleu molt planer i sense elevacions significatives.
Els terrenys sedimentaris ben consolidats que hi trobem comporta que no hi ha presència
de blocs de pedres, i combinat amb el relleu planer comporta que no hi ha risc d'erosió, ni
d'esllavissades ni tampoc de despreniments ni d'enfonsaments.

5. Edafologia
A la zona del projecte, com a bona part del sector del Maresme i de la baixa Tordera, els diferents tipus
de sòls presents corresponen als ordres dels entisols i inceptisols. La zona del projecte es caracteritza
per discórrer a l’entorn del riu Tordera, per terrenys que formen part de la plana al·luvial del riu o les
seves terrasses, sobretot la terrassa I. Correspon a un sòl franc arenós i a mesura que ens allunyem
del riu (terrassa II) hi ha un major predomini de llims al llit dels antics aiguamolls que hi havia a tot
l’entorn del riu en les zones mes baixes. Ja quan estem a tocar el riu ens trobem que a les barres fluvials
més elevades i sorrenques el sòl és molt més esquelètic. Les tipologies de sòls que hi podem trobar, a
grans trets i d’acord amb la classificació USDA, són les següents:
- Entisòls: Són els sòls que trobem més íntimament lligats a la llera del riu Tordera i la seva
plana d’inundació. Es tracta de sòls amb perfil poc o gens diferenciat, perquè el material que els forma
és d’acumulació recent. Agrupa sòls que són poc evolucionats amb un nivell de meteorització molt baix
i amb un desenvolupament dels horitzons escàs o nul. Aquest lleuger o nul desenvolupament
d’horitzons pot explicar-se, perquè el temps de formació del sòl ha estat massa curt, perquè el sòl es
troba en posicions geomorfològiques que afavoreixen l’erosió i el rejoveniment continuat del perfil per
pèrdua de materials o bé perquè la posició permet el dipòsit d’aportacions freqüents de materials
al·luvials o col·luvials, que enterren els materials en fase d’edafització.
Més concretament correspon a:
- Xerochrepts: Són inceptisòls (poc evolucionats amb horitzons superficials d’alteració i
acumulació de matèria orgànica parcialment humificada, carbonats o sílice) que presenten un horitzó A
de tipus òcric i un horitzó B que pot ser de diversos tipus (càlcic, càmbric, petrocàlcic, etc.). Poden
originar-se sobre substrats de naturalesa molt diversa (materials esquistosos, carbonatats, granítics).
Concretament a la zona del projecte, correspon a sòls prims, amb poc gruix de l’horitzó A i amb el
problema que hi ha presència habitual de graves i còdols però al tenir un drenatge molt fàcil són terrenys
òptims per l’agricultura o en cas de parcel·les sense conrear, el desenvolupament de peus arboris és
ràpid i de fàcil implantació.
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Pel que fa a la tipologia del sòl, segons les unitats de sòl de la FAO, la major part del sector correspon
a cambisòls dístrics i puntualment s'hi desenvolupa la unitat de sòl rànkers (litosòls dístrics).
Concretament els cambisòls correspon a sòls amb un horitzó càmbic i caracteritzat per ser sòls amb
lixiviació dominants. Els rànkers són sòls amb un perfil de tipus AC, únicament amb un horitzó A úmbric
de menys de 25 cm de gruix.
A destacar que la mota de terra que ressegueix el marge del riu Tordera, no correspon a sòls original
sinó que s'ha format a partir d'aportacions externes de materials fins aconseguir l'alçada que es requeria
per fer la funció de protecció parcial del sector contra el risc d'inundabilitat
A destacar que a l'entorn de la gran esplanada ocupada per l'empresa Torho, pel tipus d'activitat que
s'hi ha portat a terme o que s'hi està portant a terme els sòls es troben prou alterats i transformats per
aportació de nous materials. A la resta del sector els sòls agrícoles o ocupats per altres activitats no
presenten un nivell de transformació significativa tot i que l'activitat agrícola i les construccions o
activitats que s'hi han implantat al llarg dels anys (actives o no a dia d'avui) han modificat i alterat els
horitzons més superficials.

6. Aigües subterrànies (Hidrogeologia)
L’àrea d’estudi queda englobada dins de l’aqüífer del Baix Tordera, el qual forma part dels Al·luvials de
la Baixa Tordera i Delta. (codi 35) i que es caracteritza per ser de tipologia litològica Al·luvial i correspon
a Aqüífers lliures i confinats amb predomini dels lliures, i que pel fet de trobar-se en zona litoral presenta
risc d’intrusió salina.
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d'aigua dins l’entorn del projecte són l’aqüífer Superficial de la
Baixa Tordera i l’aqüífer Profund de la Baixa Tordera, amb els codis 4031A13 i 4031A14 respectivament,
formant part de la massa d’aigua de la Selva (codi 14). L’aqüífer del Baix Tordera figura dins la relació
dels aqüífers protegits a Catalunya.
L’aqüífer superficial de la Tordera Baixa té uns 150 m d’amplada al seu inici a la confluència de la Tordera
amb la riera de Santa Coloma fins arribar als 5.000 m al delta, amb una superfície total d’uns 21 Km2. El
seu gruix (fondària) és variable entre 10 i 30m i augmenta d’aigües amunt a aigües avall. La superfície
total del mateix s’estima en unes 3718 ha.
La potència de l'aqüífer Profund de la Baixa Tordera (4031A14) (SDT3). és variable, entre 10 i 20 m, i
augmenta d'aigües amunt a aigües avall. Té una amplada mitjana de 1000 m al seu inici, aigües avall a
la confluència de la Tordera amb la riera de Santa Coloma, i una longitud de 11 Km fins arribar al mar,
amb una superfície total d’uns 11 Km2.
Cal esmentar que mitjançant l’edicte de 26 de setembre de 2003, pel qual es dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’ACA, de 18 de setembre de 2003, es va aprovar el pla d’ordenació
d’extraccions i la declaració definitiva de sobreexplotació de l’aqüífer al·luvial de la Tordera mitjana i dels
aqüífers del baix Tordera.
El municipi de Tordera no està inclosa en les zones declarades vulnerables per nitrats segons el Decret
283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries i les revisions posteriors.
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7. Hidrologia
Tota la zona del projecte correspon a la conca de la Tordera, que presenta una extensió total de 898
Km2, se situa a cavall de les províncies de Barcelona i Girona, entre les comarques del Vallès Oriental,
la Selva, el Maresme i un sector d’Osona. A la seva capçalera drena les aigües del vessant sud-oriental
del Montseny i les Guilleries (serralada Prelitoral catalana) i dels vessants septentrionals dels massissos
del Montnegre i la Selva Marítima (serralada Litoral catalana). La superfície de la conca ocupa també,
en el seu tram mitjà, part de la depressió Prelitoral catalana i de la depressió de la Selva. A través d’una
franja d’altitud deprimida de la serralada Litoral, la Tordera arriba a desembocar al mar Mediterrani entre
formant un petit delta de tipus arcat d’aproximadament 8 km2 de superfície. La zona del projecte
correspon a la part final de la conca del riu a uns 9 km lineals de la seva desembocadura
La Tordera és un riu que neix al Montseny entre les Agudes i el Matagalls i desemboca al mar
Mediterrani entre Blanes i Malgrat de Mar. Concretament neix a la Font Bona, en el Coll de Sant Marçal
i té un recorregut de 61,5 km i és de règim torrencial. Els corrents subterranis són molt més importants
que els superficials, ja que a l'estiu no porta aigua a la part baixa (superficialment), i d'ell en treuen
l'aigua molts dels pobles propers.
La Tordera es considera un riu d’origen pluvial, sense reserves de neu, varia segons les pluges amb
un règim que es troba clarament influenciat per paràmetres com la pluviometria, l’estructura geològica
i la hidrologia. Els regatges són notables al Maresme (hortalisses) i Blanes. Les pollancredes dels
cursos mitjà i baix han ajudat, amb la fusta, a configurar l’àrea més important dels Països Catalans per
a la fabricació de certs plàstics i fibres artificials: la de Sant Celoni, Tordera, Blanes i Malgrat. Hi ha en
projecte un pla de sanejament que afectarà 19 pobles situats al seu entorn. Mitjançant plantes
depuradores hom intentarà de recuperar les espècies naturals que hi havia abans i, alhora, de fornir
aigua potable a tots els pobles de la zona.
La zona en estudi correspon al curs baix de la Tordera que s'inicia a l'arribada a Fogars de Tordera, on
el riu canvia de rumb en direcció al mar i augmenta de cabal respecte els altres trams, disminueix de
velocitat i, en conseqüència, es produeix una sedimentació que dóna lloc a una plana fluvial, actualment
ocupada en bona part per conreus. A la part baixa del curs, a banda i banda hi ha zones situades
topogràficament més baixes que el riu, de manera que en èpoques de cabal abundant el nivell freàtic
topa amb la superfície i provoca que els prats i clapes de vegetació de ribera s'inundin i es formin
aiguamolls o petites llacunes com podria ser, teòricament, el cas dels Prats d'en Gai a l'extrem sud-est
del projecte com ho podria certificar la vegetació present.
Si ens centrem en la zona del projecte hi trobem diversos petits cursos subsidiaris de la Tordera que fa
de límit est del sector, però quedant fora de l’àrea del projecte i per tant sense risc de quedar afectat
pel desenvolupament del sector.
Altres petits cursos fluvials que trobem a l’entorn de la zona del projecte són:
1/ Torrent del Gorg Negre que neix en el sector de Montnegre-Corredor a l’entorn del Bosc de
Mas Telleda (sud-oest del terme municipal) amb un recorregut d’uns 4 km i només entra a la zona del
projecte per l’extrem sud quan creua la carreta BV-5122. És subsidiari de la Tordera pel costat dret. És
un dels afluents més importants que transcorren per la riba dreta del riu Tordera
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2/ Torrent de Can Golba (també anomenat de Can Mates) i que s'origina fruit de la conjunció
dels torrents de Can Mates i de Can Pascual. Neix quan s’ajunten el torrent de Can Cerdanet i el torrent
de Can Pasqual a l’entorn de la urbanització Niàgara Parc en el municipi veí de Fogars de la Selva i no
tenen una llargada superior als 2.000 m. És un curs fluvial de regim mediterrani de poca entitat i que té
uns cabals màxims a la primavera i tardor i mínim a l'estiu. La llera ocupa aproximament una amplada
de 1 m i es troba parcialment canalitzada. Aquest torrent el trobem anant en paral·lel al camí de Fogars
al llarg de tota la zona del projecte que creua de nord a sud fins arribar a connectar amb el torrent del
Gorg Negre.
3/ Torrent de la Mina d’Or és un afluent de la Tordera per la dreta i en el sector en estudi el
trobem just a l’extrem sud, a tocar la carretera BV-5122 a on es troba amb el torrent de can Matas i uns
metres més endavant s’ajunta al Torrent del Gorg Negre. Discorre en paral·lel a la carretera BV-5122
en el subsector oest. Té un recorregut d’uns 4800 metres i neix al sector del Bosc de Can Ferrer a
l'extrem nord del municipi i passa per dins de la urbanització Àgora. En bona part del seu recorregut va
en perpendicular a la Tordera. També és un curs fluvial amb un règim típicament mediterrani.

La llera del torrent de la Mina d'Or en el seu pas per la zona del projecte

Pel que fa al risc d’inundació, per la seva proximitat al riu Tordera i per la seva topografia és un espai
inundable lligat al riu Tordera. Segons el Pla d’espais fluvials de Catalunya corresponent a la Tordera,
els terrenys de l’àmbit són totalment inundables per a 100 anys de període de retorn.
Així l’informe del Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona precisa que, segons les capes servides
per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’àmbit principal resta afectat per les zones inundables per un període
de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys.
L’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua confirma que la proposta de delimitació de la zona de flux
preferent a la Conca de la Tordera (abril 2016), l’àmbit resta parcialment afectat per dita zona.
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Pel que fa a la inundabilitat, i segons el PEFCAT del riu Tordera elaborada per l'Agencia Catalana de
l'Aigua bona part de la zona del projecte es troba inclòs dins els límits de les zones potencialment
inundables fins i tot per un període de retorn de 50 anys, malgrat la Tordera té una llera molt ampla en
aquest sector, però condicionat per la presència del torrent del Gorg Negre que a l’extrem sud del sector
desaigua a la Tordera. La presència d’una mota de terra entre el riu i l’activitat de Torho evita
puntualment que les pujades del riu puguin afectar les instal·lacions industrials actualment presents.

Zona projecte

Segons la proposta de Delimitació de la Zona de Flux Preferent a la Conca de La Tordera, del mes
d’abril de 2016, el PA “La Mina d’Or” queda afectat en part per una Zona de Flux Preferent (ZFP) i que
es defineix com la unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs i la zona en la que es poden
produir greus danys sobre les persones i els béns o zona d’inundació greu.
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Referent al cicle de l’aigua, hi ha un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, ha informat que si bé
no s’identifiquen efectes significatius sobre el vector aigua. Així mateix, l’informe del Consell
Comarcal del Maresme, de 2 d’octubre de 2018, informa que no existeixen instal·lacions de
sanejament en alta afectades per la zona d’actuació prevista.

8. Climatologia
A Catalunya hi ha dos grans tipus de clima, el mediterrani i l’atlàntic. Tots dos se subdivideixen en
d’altres, especialment en relació amb el relleu, i així es parla de clima, mediterrani o atlàntic, de terra
baixa, de muntanya mitjana i d’alta muntanya. Els estius es caracteritzen per ser calorosos i secs, mentre
que els hiverns solen ser temperats, amb poques pluges i freqüents inversions tèrmiques.
Segons consulta efectuada a l’Atles Climàtic de Catalunya podem catalogar el tipus de clima de Tordera
com Sec Subhumit, tal i com mostra la següent figura, a 40 dies l’any. Hi ha un salt molt considerable
entre la temperatura mitjana de la primavera o tardor (sempre la primavera és més càlida degut a les
bones temperatures del mes de juny) i la de l’estiu.

El clima del Maresme és benigne i està condicionat per la seva morfologia. La proximitat del mar atenua
les temperatures fent que els estius siguin suaus i que a l'hivern les glaçades siguin estranyes a la plana
litoral. En algunes valls interiors les inversions tèrmiques faciliten l'acumulació d'aire fred. Aquests
indrets gaudeixen d'una certa continentalitat. En són un exemple les valls interiors de Tordera, Òrrius i
Dosrius, on les glaçades hi són habituals a l'hivern. Molt destacable el delta i la vall de la Tordera, per
on s'escola el fred provinent del Prelitoral. La serralada litoral, amb alçades compreses entre els 300 i
els més de 700 metres en el cas del Montnegre, protegeix la plana costanera dels vents forts i freds del
nord. L'orientació al sud-est li dóna un caràcter general de solana amb una alta insolació.
La temperatura és homogènia des de la costa fins al peu dels turons, on se situa la franja de
temperatures mitjanes anuals entre els 15 i 16º. Cap a la Serralada els valors són inferiors, arribant als
13 °C als cims del Montnegre.
Les precipitacions generalment no són abundants i augmenten de sud a nord i de mar a muntanya. Així
doncs, trobem mitjanes de precipitació que oscil·len entre els 550 mm a l'extrem sud-oest (Montgat),
fins aproximadament uns 800 mm a les carenes del Montnegre. El vent càlid i humit de llevant es
condensa a la muntanya i provoca la major part de pluges amb grans fluctuacions interanuals. Els
xàfecs de finals d'estiu i durant la tardor poden arribar a ser abundants.
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Aquest fenomen microclimàtic provoca també la formació freqüent de boires de façana. La mitjana
d'humitat relativa anual és força elevada als pobles costaners, situant-se al voltant del 72%.
A Tordera no hi ha cap estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya i com a referència
s’agafarà la més propera que en aquest cas seria Malgrat de Mar.
El règim de temperatures de l’àrea d’estudi és el típic del clima mediterrani, amb una mitjana anual de
14,3ºC en el període 1900-2008, que es pot considerar com a suau. Tot i les fluctuacions sofertes al
llarg dels anys, la tendència experimentada en el període de temps estudiat és d’augmentar
progressivament.
Els dies de calor poden perllongar-se fins als mesos d’octubre i novembre iniciant-se els mesos d’abril
o maig. Contràriament, els dies freds comencen el novembre i poden durar fins a l’abril i,
excepcionalment, fins al maig.
Pel que fa a les precipitacions, la mitjana anual dels darrers 20 anys està a l’entorn dels 620 mm/any
(1995-2015). Cal destacar que analitzant la mitjana anual de precipitacions dels darrers 5 anys, es
constata una disminució d’aquestes, acumulant un total d’uns 550 mm/any (1995-2015).
Les dades relatives a les precipitacions registrades a l’àrea d’estudi són les típiques del clima
mediterrani, que es caracteritza per una marcada irregularitat en el règim de precipitacions. La
irregularitat en la distribució de les pluges al llarg d’un mateix any, fa que dins del clima mediterrani es
pugui parlar d’una estació seca i una d’humida, amb màxims pluviomètrics a la tardor després d’una
època d’important sequera (l’estiu). Així, les pluges no es reparteixen regularment durant tot l’any, sinó
que hi ha uns mesos on precipita la major part de la pluja anual.
Els mesos de sequera són molt pronunciats i es produeixen sempre a partir de maig fins a l’agost
(tempestes aïllades estiuenques). Destacable és el cas de la tardor, que esdevé el període amb el risc
d’inundacions més gran. Aquestes pluges, que apareixen a partir del mes de setembre, són originades
pels vents càlids del sud-est carregats d’humitat de la massa marítima escalfada durant l’estiu.
Pel que fa al vent, la direcció dominant del vent és del nord – nord - oest (NNW, amb una freqüència
del 31,4%), mentre que els vents més forts són, els de l’est (E, amb una velocitat mitjana de 3,7 m/s).

9/ Relació amb espais especials de protecció
La franja sud del subsector del polígon del Pla de la Júlia i concretament la zona del projecte, limiten i
incorporen de manera molt puntual alguns sòls de l’espai adjacent Riu i Estanys de Tordera de la xarxa
Natura 2000 (codi ES5110007) tipologia espais d’aigües continentals, declarat com a zona especial de
conservació (ZEC) i inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN), els quals s’associen al torrent del
Gorg Negre. Per contra la resta del sector, sobre tot el que discorre en paral·lel al riu Tordera, el límit
del sector s'ha establert resseguint o per fora del límit de l'espai protegit.
Aquest espai natural protegit està constituït per la ribera del tram baix del riu i per petites llacunes
conegudes com l'estany de can Torrent, l'estany de la Júlia (el més proper a la zona del projecte) i l'estany
de cal Rave, a més a més de la roureda de can Verdalet i els prats d'en Gai.
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El sector de protecció de Riu i Estany de la Tordera (Xarxa Natura 2000 ES5110007) forma part dels
espais de protecció de la regió Mediterrània dins del grup d'espais d'aigües continentals i que correspon
a un espai constituït per la ribera del tram baix del riu Tordera i per petites llacunes conegudes com
l’Estany de can Torrent, la Júlia, l'Estany de cal Raba, a més a més de la roureda de can Verdalet i els
prats d'en Gai.
El paisatge es caracteritza pel predomini de la vegetació pantanosa i de ribera amb matoll, herbassars,
canyissars, etc. Representa el testimoni relictual d'antigues zones humides amb una notable diversitat
d'amfibis i rèptils propis d'aquests espais.
Aquest espai protegit ocupa una superfície de 338 km2, repartit en els municipis de Blanes; Malgrat de
Mar; Tordera; Fogars de la Selva; Hostalric.
Pel que fa a la vegetació d’aquest espai destaca la vegetació de ribera dominada primordialment per
bosquetons d'oms, àlbers i freixes. Tot i això, la ruderalització de la zona facilita l'expansió de la canya
(Arundo donax), en detriment del canyissar, de les jonqueres o del tamarigar. Actualment, a la llera s'hi
fan gespes vivaces decumbents. També hi ha plantacions de plàtans i abundants robínies (Robinia
pseudoacacia).
Si analitzem la fauna destacar especialment l'avifauna, on destaca la presència d'espècies com el bernat
pescaire (Ardea cinerea), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el blauet (Alcedo athis), la xivitona
(Actitis hypoleucos), el martinet ros (Arduosa ralloides) i el corriol petit (Charadrius dubius), entre d'altres.
Entre l'herpetofauna s'hi ha citat, per exemple, la reineta (Hyla meridionalis), la tortuga de rierol
(Mauremys leprosa) i la serp de collaret (Natrix natrix).
Aquest espai protegit també està catalogat com ZEC (Zones d’especial Conservació) amb el codi
ES5110007 i Zona Especial Protecció de les Aus (ZEPA).
A destacar que al nord de la zona del projecte hi trobem dos espais que per les seves característiques
intrínseques que proporciona la plana al·luvial, esdevenen zones humides associades al riu Tordera i
concretament corresponen a l'Estany de la Júlia i l'estany del Pla de Can Golba. Concretament el primer
està inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PIEIN de rius i estanys de la Tordera), però tots dos
figuren també en el catàleg de zones humides de Catalunya. Concretament aquests espais protegits es
troben a uns 350 metres al nord del subsector nord i que figuren en l'Inventari de Zones humides de
Catalunya, concretament correspon al Braç esquerre de l’illa de la Tordera, Estany de Can Torrent i
Estany de la Júlia.

10/ Vegetació
La vegetació potencial de la zona del projecte correspon a la tipologia de Boscos i bosquines de les
vores de rius i rieres, concretament Verneda amb ortiga borda, del territori catalanídic (Lamio flexuosiAlnetum) que és la verneda de les terres de clima mediterrani humit i és una formació molt frondosa
normalment composta de dos estrats ben desenvolupats, l’arbori i l’herbaci i que sovint es troba propera
a cursos fluvials com és aquest cas.
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Analitzant la vegetació actual a la zona del projecte cal tenir molt present el domini del sòl urbanitzat de
tipus industrial i correspon a l’hàbitat 86a. Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal
associada i que inclou els punts edificats o zones construïdes i també les vies de comunicació així com
jardins a l'entorn dels vials, dins de les activitats industrials presents amb presència de nombroses males
herbes. Són espais oberts sense urbanitzar i que porten comunitats herbàcies o més rarament llenyoses,
de caràcter ruderal.
Els vegetals que en formen part estan adaptats a les pertorbacions, al trepig i a les aportacions de matèria
orgànica en graus diversos. Es tracta sobretot de vegetació ruderal força diversificada, o plantes
cultivades claps de conreus i als parcs i jardins.
En les parcel·les no urbanitzades la vegetació dominant correspon a la freixeneda de freixe de fulla petita
i que s’associa a la franja més externa de la vegetació de ribera, menys influenciada per la presència de
l’aigua, per tant és un bosc de ribera menys higròfil, més resistent a la irregularitat en la disponibilitat
d’aigua, i dominat per la presència del freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). La forta intervenció
antròpica i l’explotació d’aquests ambients, però, els ha alterat tant profundament que es fa molt difícil
reconèixer algunes restes d’aquestes comunitats. També hi trobem en aquest entorn presència de peus
de l’àlber (Populus alba) dispersos i en els punts més alterats presència de l’esbarzer (Rubus sp),.
Correspon a un bosc dominat pel freixe de fulla petita, sovint acompanyat d’oms i àlbers.... L’estrat
arbustiu i herbaci és força desenvolupat a on hi trobem l’esbarzer (Rubus ulmifolius), la vidalba (Clematis
vidalba), l’heura (Hedera hèlix), el fenàs (Brachypodium phoenicoides),. És un hàbitat propi de la terra
baixa i ocupa ambients dels marges dels rius i rieres com és aquest entorn de la Tordera i en sòls de
nivell freàtic poc profund.
Correspon a l’hàbitat Corine 44.637 Freixenedes de Fraxinus angustifolia de terra baixa i correspon a
l’hàbitat d’interès comunitari 92A0 Alberedes, salzedes i altres arbres de ribera.

Freixeneda de l’extrem nord del sector

A l’entorn dels diversos cursos fluvials presents hi ha un domini molt clar del canyar o comunitat 53d.
Canyars de vores d’aigua, que és una comunitat alta (3-4 m.), densa i sovint molt pobre en espècies, on
hi creixen bàsicament les canyes (Arundo donax) a les quals s’entortolliguen algunes plantes
enfiladisses com la corretjola gran (Calystegia sepium) o la corretjola borda (Cynanchum acutum). El
trobem sobre tot resseguint el curs del torrent de Can Golba o de Can Mates
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Aquesta comunitat a la zona del projecte la trobem resseguint les diferents cursos fluvials que creuen la
zona i que arriben a ocupar extensions prou grans. Sovint els canyars es tallen per evitar que ocupin
terrenys agrícoles, i formen franges discontínues als marges dels cursos d’aigua, on també hi trobem
alguns peus de freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia) o pollancres (Populus sp).
Es correspon a l’hàbitat CORINE 53.62. Canyars (Arundo donax), de vores d’aigua, que no està catalogat
com hàbitat d’interès comunitari

Comunitat de canyar a la llera del torrent del Gorg Negre

Ja fora de l’entorn del projecte i quan entrem dins la llera de la Tordera dominen les comunitats de salzes
(Salix alba, principalment) i polles o pollancres (varietats cultivades del gènere Populus) que són el bosc
de ribera més freqüent al curs mitjà de la Tordera i a la part més alta del curs baix com és el cas que ens
ocupa i que té una certa continuïtat fins arribar a Tordera i desapareix a la part baixa ja que el bosc de
ribera ha estat tant malmès que aquesta comunitat, que és, en general, producte de la degradació de
certes comunitats primàries, ni arriba a aparèixer. Naturalment ocuparia ribes inestables i espais que han
estat fortament batuts per les aigües, de manera que probablement actuaria com a vegetació primària
de primera banda, entre el riu i la verneda o la freixeneda com és l’entorn que ens ocupa.
També en el tram final del torrent del Gorg Negre, i que en la zona del projecte correspon al tram quan
rep el torrent de Can Mates i de Mina d'Or i poc abans de desembocar a la Tordera hi trobem, en els
marges de la riera, a més de la presència de canyes i de robínies (Robinia pseudocacaia) i també alguns
hi ha peus de freixes de fulla petita joves amb poc desenvolupament.
Pel que fa a la presència d'hàbitats d'interès comunitari a l'entorn del sector, segons les bases
cartogràfiques disponibles, l’àmbit principal del Pla confronta/solapa, pel seu límit est per on discorre la
Tordera amb els hàbitats:
- hàbitat d’interès comunitari no prioritari de rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars
nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p. (codi 3270) (1 en el plànol adjunt)
- hàbitat d’interès comunitari no prioritari de rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles
del Paspalo- Agrostidion orlades d’àlbers i salzes (codi 3280),
- hàbitat d’interès comunitari no prioritari de rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles
del Paspalo- Agrostidion (codi 3290),
- hàbitat d’interès comunitari no prioritari de jonqueres i herbassars graminoides humits,
mediterranis, del Molinio- Holoschoenion (codi 6420)
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- hàbitat d'interès comunitari prioritari de vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)
(codi 91E0).
Alhora, el límit sud d’aquest subsector se situa adjacent a:
- hàbitats d'interès comunitari no prioritaris d’alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi
92A0) (2 en el plànol adjunt).
- hàbitats d'interès comunitari no prioritaris i bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres
i llocs humits (Nerio- Tamaricetea) (codi 92D0).

1

2

Hàbitats d'interès comunitari a l'entorn del sector (font Hipermapa de la Generalitat de Catalunya)

Esmentar que l’Instrument de gestió de les zones especials de conservació declarades a la regió
mediterrània, aprovat per Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, considera els hàbitats amb codi
3270, 3290 i 92A0 presents a l'entorn de la zona del projecte com elements clau en l’espai Riu i Estanys
de Tordera de referència, el qual limita, solapant-se en alguns punts, amb l’àmbit del Pla.
Tot i que la documentació cartogràfica disponible indica la presència d'aquests habitats, sobre tot en el
sector sud a l'entorn del torrent del Gorg Negre, i en la zona afectada o més propera a l'àmbit del
projecte, al portar a terme el treball de camp s'ha vist que realment no hi ha presència de cap hàbitat
d'interès comunitari dels esmentats.
Dins la zona del projecte no hi ha presència de cal forest gestionada per la Generalitat de Catalunya.
La forest més pròxima és la de Ribes de Tordera i localitzada a Fogars de Tordera.
Tampoc dins l'àmbit de l'estudi no es localitza cap arbre catalogat com a monumental o d'interès local
per tant que gaudeixi de cap nivell de protecció específic.
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11/ Fauna
La fauna que es troba a la zona del projecte està molt condicionada pels canvis que l’home ha provocat
al medi al llarg dels anys, ja que la presència de les diferents espècies ve determinada per la tipologia
d’hàbitats que trobem a la zona, a on, hi ha clarament un domini de l'hàbitat agrícola o d'espais oberts
amb un important condicionant que és una àrea agrícola amb domini de les activitats industrials i sobre
tot per la proximitat al riu Tordera. El tret més significatiu dels espais agrícoles o oberts d'aquest entorn
és la seva disposició en mosaic amb els espais forestals.
Els espais oberts humanitzats com els camps de conreu que envolten l'àrea en estudi, són importants
per la fauna que sovinteja els espais agrícoles i secundàriament per la fauna que prefereix un entorn
més fluvial com és el riu Tordera i altres torrents i rieres que envolten o creuen el sector, tot i que per
la seva tipologia d'hàbitat i la presència de diverses activitats industrials i terrenys erms, la fauna no és
especialment rellevant dins el sector, tot i que millora substancialment a l'entorn del mateix.
La diversitat faunística que trobem a la zona d’estudi és més aviat poc significativa, tant pel que fa
referència a nombre com a varietat d’espècies, així com a interès de les mateixes, motivat per la forta
pressió antròpica que suporta i l’elevat nivell d’alteració de l’entorn amb molt poques zones arbrades
que encara es conserven i influenciat per la proximitat de la Tordera i els seus afluents (torrent del Gorg
Negre, de la Mina...).
En el cas de vertebrats, pel fet de ser un entorn molt encerclat per elements antròpics i influenciat per
la seva proximitat a les zones industrials, els terrenys erms, les carreteres i més encara pel fet que es
troba algun sector amb una tanca en tot el seu perímetre de manera que dificulta la mobilitat, la diversitat
de les espècies presents es limita a animals molt urbans i acostumats a suportar una forta pressió
antròpica com alguns rosegadors com la rata comuna (Rattus noregicus), el ratolí domèstic (Mus
musculus)... i sobretot ocells acostumats a viure prop de l’home com pardals, coloms, estornells,
garses..., així com alguns rèptils urbans com els dragons o les sargantanes. El grup més nombrós
poden molt ben ser els amfibis per la proximitat als diversos cursos fluvials. En general correspon a una
tipologia de fauna totalment generalista, amb poca varietat d’espècies i totes elles sense cap interès
destacable. No hi ha constància d’espècies que gaudeixen d’un nivell de protecció específic, ni tampoc
d’hàbitats especialment remarcables per la fauna. En bona part de l’entorn de la llera més propera a la
Tordera, en els espais erms i en els jardins de l’interior de l’empresa Torho hi ha evidències clares de
la presència abundant del conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) el que facilita també la presència de
depredadors com l’aligot
Destacar que la presència del torrent de Can Golba o de Can Mates, del torrent de la Mina d'Or i també
del torrent del Gorg Negre, amb la vegetació de ribera que porta associada, possibilita la presència
d'amfibis ja que aquests espais actuen com a zona de reproducció dels mateixos i com a hàbitat
interessant per aquest grup zoològic, i concretament algunes espècies que gaudeixen d'un cert nivell
de protecció com poden ser la reineta (Hyla meridionalis), el gripau corredor (Bufo calamita) per
exemple.
Tot i això, el grup més important de l’àrea d’estudi es correspon al dels invertebrats, que es veurà
afavorit per la presència d’espais oberts amb vegetació herbàcia. Hi trobarem un gran nombre
d’anèl·lids, mol·luscs i d’artròpodes com aranyes, escarabats, erugues de lepidòpters i formigues que
representen un esglaó molt important dins la cadena tròfica per ajudar a la supervivència d’aus, amfibis,
rèptils i mamífers que els utilitzen com a font d’aliment.
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La proximitat a la llera del riu Tordera (límit de llevant del sector) i d'altres cursos fluvials, permet que
part de la fauna existent en aquest hàbitat fluvial utilitzi l’entorn de l’àrea del projecte com a zona de
cacera, concretament els espais erms i abandonats on la presència de rosegadors és habitual i això
permet una certa presència de depredadors alguns nocturns com l’aligot comú (Buteo buteo) observat
durant el treball de camp o nocturns com l’oliva (Tito alba) o el mussol (Athene noctua) que aprofitant
els edificis abandonats com a refugi.
En global la qualitat de la fauna present és baixa i en una certa tendència regressiva que a poc a poc
encara es va agreujant i que ja va patir un impacte molt important amb la construcció de les naus
industrials i activitats de l’entorn, el soroll de les mateixes, la circulació de vehicles, la proximitat a la
carretera ...que van fer desaparèixer una part de les zones agrícoles properes a la Tordera i que tenen
més continuïtat quan ens allunyem cap el nord. La ubicació de les naus i activitats industrials en un
entorn que abans era interessant per la fauna per la proximitat a la Tordera va eliminar la continuïtat
d’habitat agrícola proper a la Tordera que hi havia i que era molt interessant per la fauna, de manera
que l’actuació que ara es vol portar a terme és molt poc significativa davant la que va patir temps enrere.
Tot i així, segons les bases cartogràfiques disponibles, a l’àmbit d’estudi o el seu entorn proper es poden
identificar les espècies de fauna protegida següents:
- Mamífers com l'eriçó blanc (Atelerix algirus), quiròpters o rats-penats com Miniopterus
schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccini, Myotis myotis, Myotis nattereri, Pipistrellus pygmaeus,
Plecotus austriacus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus mehely
- Amfibis. com el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau corredor (Bufo calamita),la reineta (Hyla
meridionalis), gripau d'esperons (Pelobates cultripes), el tritó verd (Triturus marmoratus)
- Rèptils com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa),la tortuga d'estany (Emys orbicularis), la
serp d'esculapi (Elaphe longissima), la sargantana roquera (Podarcis muralis),
- Insectes com l'escanya polls (Lucanus cervu), el donzell mercurials (Coenagrion mercuriale)
Destacar sobre tot que el sector del projecte limita amb una zona de distribució de la llúdriga (Lutra
lutra) associada al curs de la Tordera.
Malgrat la cartografia disponible indica la probable presència d'aquestes espècies, el fet d'estar
treballada la cartografia una escala molt gran, la realitat i l'estat actual de la zona del projecte fa que
poques d'aquestes espècies hi siguin presents a dia d'avui.
En aquest sentit, cal indicar que les espècies Emys orbicularis, Lutra lutra i Miniopterus schreibersii es
consideren elements clau en l’espai esmentat Riu i Estanys de Tordera de la xarxa Natura 2000, segons
l’Instrument de gestió de les zones especials de conservació declarades a la regió mediterrània, aprovat
per Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre.
Cal esmentar, a tall informatiu, que al nord i allunyat de la zona del projecte, s’identifiquen espais
inclosos en el Pla de recuperació del bitó (braç esquerre de l’illa de la Tordera, àrea situada vora el
torrent de Can Mates, i estanys de la Júlia i de can Torrent), considerats zones de protecció per a
l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució i col·lisió de l’avifauna amb les línies
elèctriques d’alta tensió, segons la resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre.
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12.- Connectivitat ecològica
Es defineix com a corredor aquell element de paisanatge que, tot i que no tingui una especial significació
pels sistemes naturals que el componen, té un interès estratègic perquè permet els desplaçaments de
els espècies entre diferents espais naturals
S’ha de diferenciar entre tres tipus de connectors, els eixos principals territorials de connexió, els eixos
territorials secundaris i els connectors fluvials. Els eixos principals són aquells d’escala territorial
vertebradors de tota la xarxa de connectivitat de l’àmbit de les Comarques Catalanes, mentre que els
secundaris actuen com a element articulador de tota la xarxa, complementant o interconnectant els
grans eixos definits anteriorment. Els connectors fluvials resulten d’especial importància en aquells
punts on la dinàmica urbanitzadora dificulta l’establiment d’eixos de connexió territorial.
Així, just com a límit est de l’àmbit en estudi hi trobem un connector principal com és el riu Tordera, que
en els 60 km del seu curs connecta el massís del Montseny on neix amb el mar Mediterrani creuant la
plana de la Selva i amb diversos afluents que la connecten també amb el massís del MontnegreCorredor situat a ponent del riu.
Actualment, els usos industrials i residencials desenvolupats en el propi sector d’estudi i a les rodalies,
han trencat la seva naturalitat creant un efecte barrera que dificulta la seva funcionalitat com a connector
en aquest entorn del tram baix de la Tordera. A més a més, el tancament de les parcel·les mitjançant
tanques de reixes metàl·liques i murs de formigó, juntament amb l’antropització dels vials, completen
la dificultat de permetre la connectivitat des de ponent cap a la Tordera, però l’àrea d’actuació ni la
proposta afecta la connectivitat per dins de la llera del riu.
La plana al·luvial de la Tordera permet la connectivitat ecològica degut a la seva naturalitat (espai
ocupat sobre tot per camps de conreu amb un relleu molt planer i per tant fàcilment inundable) i això fa
possible el trànsit d'espècies i per tant l'intercanvi genètic entre les diverses poblacions.
Contribuint a la connectivitat de la plana al·luvial, els diversos afluents que creuen o delimiten l’entorn
el sector tenen una funció més secundaria com a corredors ecològics de les zones forestals del
Montnegre-Corredor cap a la Tordera, però el seu estat de conservació no facilita aquesta funció de
pas de la fauna des dels entorns forestals i agrícoles fins a la Tordera. El més important d'aquests
corredors ecològics és el torrent del Gorg Negre que fa de límit sud del sector i just en la zona del
projecte desemboca a la Tordera.
Tot i així, al nord de la zona del projecte, quan la presència de sòl industrial o transformat al mig de
l’entorn agrícola desapareix, hi trobem alguns eixos connectors de les zones agrícoles cap a la Tordera,
però ja allunyades de la zona del projecte.
Pel que fa a l’àmbit en el que s’ubica l’actuació, aquest roman rodejat de diverses infraestructures que
malmeten la seva permeabilitat, com és el cas de la carretera BV-5122 i sobre tot la presència de les
zones urbanitzades de tot l’entorn. Així doncs, presenta una connectivitat limitada o fins i tot podem
considerar com a mínima cap el riu Tordera que en cap cas ha de veure afectada la seva funció
connectora, tot i que seria interessant preservar aquest interès connector creant una àmplia zona verda
entre la futura zona urbanitzada i el riu. Així el fet que l’àmbit d’estudi quedi encaixat en una zona al
voltant de la qual dominen les activitats industrials, limita les relacions de connectivitat biològica que es
poden donar al llarg del mateix. Les principals relacions de connectivitat de l’àmbit es canalitzen al llarg
dels cursos fluvials que estructuren l’entorn com la Tordera a llevant i el torrent del Gorg Negre al sud.
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13.-Paisatge
La zona del projecte es caracteritza per discórrer per la vall del riu Tordera en el seu curs baix no massa
allunyat de la seva desembocadura, i que correspon a la plana al·luvial del mateix, per tant en un entorn
planer situat a peu de la Serra de Marina. Aquest paisatge ha estat fortament explotat i transformat des
de fa molt temps tant pel pas de grans infraestructures (carretera N-II com també autopista C-32) com
per grans instal·lacions industrials com va ser fa unes dècades el Fibracolor i a dia d’avui tot el complex
d’INDITEX i menys significatiu la zona del projecte (sector Mina d’Or o polígon Industrial Pla de la Júlia)
que pràcticament és on comencen les zones més urbanitzades o industrials del tram final de la vall de
la Tordera.
Segons el catàleg de paisatge de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot aquest entorn correspon a la
unitat de la Baixa Tordera i el subsector nord estaria dins de la unitat de la Serra de Marina. També
aquest sector està inclòs dins del paisatge d'atenció especial Espasi Agrícoles del Maresme i la Tordera.
Com a trets fonamentals del paisatge d'aquestes unitats destacaríem:
Territori caracteritzat per ocupar les terres baixes i planeres d’origen al·luvial als dos marges
de la Tordera, inclòs el petit delta que forma a la desembocadura.
La plana al·luvial i deltaica articulada pel curs baix de la Tordera,
Rica agricultura de regadiu i plantacions de pollancres, que ocupen la major part del terreny
que aprofita la fertilitat dels sòls al·luvials.
Testimonis de bosc de ribera i dels antics aiguamolls que ocupaven aquest territori, que
actualment als marges del riu i a la desembocadura estan protegits.
Nuclis urbans amb valors d’interès històric i cultural (Tordera, Palafolls).
Càmpings i infraestructures sense atractiu que ocupen part de la Baixa Tordera.

Unitats paisatge de l’àrea Metropolitana de Barcelona on s’ha assenyalat l’àrea del projecte
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La zona del projecte correspon a un mosaic agroforestal a on les planes i fondalades dominen els
conreus i en els sectors de relleu més accidentat és on trobem els entorns forestals, tot i que en aquest
sector les zones de bosc són més reduïdes i hi ha un domini més clar de paisatge agrícola tot i que
clarament alterat per l’acció de l’home i que ha transformat tot aquest entorn en una àrea urbanitzada
sobre tot de tipus industrial, per tant es podria considerar com un paisatge periurbà o pròxim a nuclis
urbans, en aquest cas Tordera.
Les grans infraestructures de caràcter territorial construïdes en els darrers 20 anys han tingut una
incidència elevada en un paisatge prèviament poc accessible, o que ho era d’una forma més capil·lar i
no «de pas». Les actuacions recents han modificat el paisatge del territori i ha afavorit la implantació
de polígons d’activitat econòmica i creixements urbanístics en les zones més planeres com és el cas
que ens ocupa i per la tipologia d’activitat es va buscar la seva ubicació prop de la llera del riu per
l’obtenció de la matèria primera quan aquesta extracció no estava ben regulada. La conseqüència més
evident per al paisatge ha estat l’acceleració de l’abandonament de les tasques rurals, la banalització
de la vegetació de ribera i una pèrdua evident de la qualitat del paisatge entorn.
Correspondria a un paisatge agroforestal discontinuo i altament fragmentat, però a on les activitats
industrials ocupen les antigues planes agrícoles. Aquestes activitats industrials aconsegueixen trencar
i obstaculitzar les visuals de manera que redueixen clarament el camp visual i generen una clara
alteració del paisatge.

Paisatge a l’entorn de la zona del projecte i que correspon a la vall de la Tordera

En general és una zona no especialment exposada a les visuals, ja que es troba allunyada de les zones
urbanes, com seria el cas del poble de Tordera des d’on no és visible i també de les més importants
vies de comunicació ja que només una carretera secundària passa propera al sector (límit de ponent),
en una àrea planera just a tocar la vall de la Tordera, i en general, la zona del projecte queda prou
amagada de les visuals. Només des del camí a Fogars amb un trànsit de vehicles i persones mínim hi
ha una observació directe i propera que també es dona en algun tram molt concret de la carretera BV5122. Tampoc hi ha habitatges propers que actuïn com observatoris propers. Els espectadors es limiten
als treballadors de les activitats industrials del Polígon Industrial Pla de la Júlia i les situades a l’entorn
del camí de Fogars, tot i que hi ha una bona exposició visual del sector des de l’àrea agrícola del Pla
de la Júlia que presenta un relleu molt planer i amb pocs obstacles visuals a excepció de les naus
industrials i algunes plantacions de pollancres (moltes d’elles abandonades i sense treballar).
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Per tant ens trobem en un paisatge mitjanament transformat i sobre fragmentat i per tant sense
continuïtat, de mínim valor pel fet que va patir un fort canvi que va comportar la construcció de les
diverses naus industrials en aquest sòl urbà industrial, que generen un impacte notable sobre el
paisatge, sobre tot per la seva proximitat a la vall de la Tordera i el valor paisatgístic que aquesta tenia
abans de la seva transformació en sòl industrial.
Els valors del paisatge es consideren com a mig-baix tant pel nivell de transformació que presenta, el
baix valor de la vegetació i de la fauna, per l’alteració de les visuals de la plana agrícola i al·luvial de la
Tordera i sobre tot el baix nivell de naturalitat de l’entorn per la presència dels elements antròpics que
s’han implantat i alguns de grans dimensions en tot aquest entorn.
Amb l’actuació que es vol portar a terme aquest paisatge degradat i transformat passaria a integrar-se
dins un entorn urbà industrial que trobem a tot aquest sector.
En l’àmbit d’estudi, les nombroses actuacions urbanístiques i d’infraestructures fan que es pugui
considerar una qualitat estètica mitjana-baixa. Es tracta en conjunt, d’una àrea força urbanitzada en un
entorn que en teoria tenia un alt valor paisatgístic. Pel que fa a la valoració de l’àmbit d’estudi es basa
als següents criteris de qualitat:
- Naturalitat: el paisatge conserva un grau de naturalitat mitjà-baix, degut a la presència del
polígon industrial Pla de Júlia i la carretera BV-5122, tot i que es troba en una vall fluvial envoltada d'una
plana agrícola i una important zona forestal a les parts on el relleu comença a aparèixer.
- Relleu i morfologia: la zona d’estudi es caracteritza per dibuixar un relleu totalment pla.
- Presència d’aigua: hi ha diversos cursos fluvials que creuen o envolten la zona del projecte
destacant sobre tot el riu Tordera que fa de límit est. La resta són de poca importància i presenten un
nivell d’alteració significatiu.
- Actuacions humanes: a l’àrea d’estudi s’hi localitzen diverses activitats industrials ja existents,
una de les quals actualment no està en funcionament. Per altre banda, a l’entorn de l’àrea d’estudi s’hi
localitzen algunes infraestructures i actuacions humanes, destacant la carretera BV-5122 com a límit
de ponent.
En conjunt, l’àrea d’estudi pròpiament dita no presenta un grau de naturalitat elevat, sinó al contrari, al
tractar-se d’una zona industrial ja consolidada.
Pel que fa a la fragilitat paisatgística, al ser un paisatge altament transformat per la implantació
d'activitats industrials, es valora com a baixa i el que cal per a millorar la situació actual és una
reordenació de tot el sector.
Referent a l'exposició visual es dona sobre tot des de la carretera BV-5122 en tot el seu extrem més
proper a la carretera és pot valorar com a directa i propera, però la vegetació que envolta el torrent del
Gorg Negre actua com apantallament visual.
Finalment si parlem dels possibles espectadors s'ha de classificar com a ocasionals i per un costat
correspon a la gent o vehicles que circulen per la carretera de la Diputació o la gent que passeja per la
via verda que discorre en paral·lel a la carretera i com a permanents la gent que a dia d'avui treballa en
les diferents empreses implantades en el sector.
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14.- Agricultura i usos del sòl
En el Maresme l'agricultura destaca històricament en les seves vessants viticultora i, la floricultora,
horticultura que suposa més de la meitat de la producció d'aquest sector a Catalunya. La pesca i el
turisme han estat també sectors rellevants en una comarca amb tants quilòmetres de costa, però amb
el pas dels anys la nostra economia s'ha anat transformant a passar al sector turístic.
Malgrat la reculada de l’activitat agrícola el Maresme és la comarca on es practica l’agricultura més
intensiva de Catalunya. El conreu més important de la comarca són les hortalisses i el Maresme és,
juntament amb el Baix Llobregat, una de les comarques catalanes amb més producció d’aquest conreu.
També és destacable la vinya, destinada a l’elaboració de vi (denominació d’origen Alella), i els
farratgers.
En el global del terme municipal de Tordera hi ha una clara dualitat entre un sector forestal més dominant
concentrat sobre tot en el sector de ponent del terme a on hi trobem el Massís de Montnegre i el Corredor
i un sector agrícola més reduït situat resseguint la vall del riu Tordera i que ocupa la franja de llevant del
municipi. Aquesta dualitat però no és homogènia sinó que per la superfície ocupada per cada tipologia
de sòl, els terrenys forestals i de relleu accidentat dominen clarament sobre els terrenys de relleu més
planer i amb un evident ús agrícola. Per la seva part el terreny productiu artificial que només representa
el 6% de la superfície del terme, es troba situat sobre tot resseguint la vall de la Tordera a excepció
d’alguna urbanització en les àrees forestals.
La distribució dels usos del sòl de Tordera, en relació a la comarca del Maresme, segons dades del
CREAF (s’expressa en %) és:

Tordera
Maresme

Superfície
Ha
8.381
39.690

Conreus

Bosc
dens

Bosc
clar

Matollar

Prats

Improductiu
natural

Improductiu
artificial

22,31
23,49

69.19
53,41

0,18
0,62

1,12
4,60

0,36
0,98

0,84
1,59

6,00
15,31

Font: CREAF
Si ens centrem a l’entorn de la zona del projecte ens trobem en un entorn a on es combinen els amplis
espais agrícoles planers amb diversos sectors o parcel·les industrial lleugerament dispersos, alguns
ocupant més superfície que altres, al voltant del camí de Tordera a Fogars, destacant algunes activitats
abandonades i terrenys erms (improductiu natural) a l’entorn de les mateixes, però és un entorn on
l’element més destacable és la vall de la Tordera que fa de límit exterior (est) de l’àrea del projecte.
Quan ens centrem exclusivament als límits del sector en estudi ens trobem:
a/ un clar domini de les activitats industrials que ocupen gaire be el 70% de la superfície i dominat
sobre tot per una gran activitat industrial que ocupa l’espai que queda enter el camí de Fogars i el riu
Tordera (sector de llevant). També hi trobem una activitat aïllada a l’extrem de nord-oest de dimensions
molt més reduïdes i a l’extrem sud-oest les construccions abandonades d’una antiga activitat industrial
amb el seu antic magatzem exterior o pati ple de material.
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b/ petits restes de terrenys erms o sense conrear ocupen una superfície reduïda i que els trobem
a l’extrem nord per sobre de la gran activitat industrial (Torho) i que fan de tampó amb les àrees
agrícoles del Pla de la Júlia. Possiblement en bon apart foren antics camps de conreu que des de fa
molts anys es van deixar de conrear. Aquests terrenys erms també els trobem en l’extrem de ponent
separant les dues parcel·les urbanitzades presents.
Segons informació facilitada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural tot aquest sector es troba fora de qualsevol pla sectorial agrari.
Pel que fa al subsector situat a l'entorn de la pedrera de Can Buscà, aquest inclou sòls afectats per
moviments de terres com és propi d'un a activitat extractiva, tot i que el terreny concret es troba a
sobre i lleugerament allunyat del front de la mateixa.

15.-Infraestructures
a/ Infraestructures de la xarxa bàsica:
La xarxa bàsica és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància i inclou
també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància. En forma part, també, la xarxa
arterial integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o
parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas.
En general, el municipi de Tordera gaudeix de bones comunicacions, entre elles l'Autovia A-2 o carretera
de Madrid a França i que és una de les 6 autovies radials d'Espanya. En el tram de Tordera creua el
terme de nord a sud passat per l’extrem est del municipi en un tram que a hores d’ara s’està treballant
per desdoblar-lo i millorar el seu traçat i per tant més al sud de l'àmbit d'estudi, així com l'autopista C-32
que recorre bona part de la costa catalana des del Baix Penedès fins el Maresme i en projecte que tingui
continuïtat a la Selva marítima. Per Tordera hi passa el ramal Nord en un petit tram al final del mateix i
és a partir d’aquí a on està previst la seva continuïtat fins a Blanes i Lloret de Mar.
.
b/ Infraestructures de la Xarxa comarcal:
Pel terme de Tordera hi passen diverses carreteres d'aquesta xarxa com són la Carretera Gi-512 de
Maçanet de la Selva a Tordera, la GI-600 de Tordera a Blanes, la carretera BV-5121 que connecta el
barri de Sant Pere amb el nucli urbà i la carretera BV-5122 o carretera d'Hostalric a Tordera i que dona
accés a la zona del projecte, concretament en el p.k. 1+400, el que fa que la zona en estudi es trobi prou
ben comunicada
Dins el sector hi trobem diversos camins de la xarxa local com són
Camí Fogars a Tordera o camí de la Júlia que creua el sector del projecte de sud a nord i pel
mig, sortint des de la BV-5122. A dia d’avui es troba asfaltat i tant hi podem trobar circulació de vehicles
a motors com també bicicletes, però no és massa transitat per gent que passeja a peu.
Carril bici o passeig fluvial de la Tordera que ressegueix el curs del riu i passa just pel davant de
l’accés a aquest sector industrial.
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Pel que fa a les comunicacions en tren, l’any 1.857 va arribar a Tordera el ferrocarril de Barcelona a
Girona per la costa, continuació de la línia de Barcelona a Mataró, i que té estació en el poble que el
comunica tant amb Barcelona com també amb Girona.

Camí de la Júlia en el seu pas per la zona del projecte

16.- Estructura socioeconòmica
Tordera és un dels municipis amb una densitat de població més baixa de la comarca, tot i ser el més
gran per la seva extensió. La baixa densitat de població ve marcat per dos factors per una banda que
bona part del terme correspon a terreny forestal i accidentat i també pel fet que queda relativament
allunyat de la platja i no té l’interès turístic d’altres pobles de la comarca
Referent a l’economia de Tordera si be fa uns anys el sector amb un major pes era el dels serveis ocupant
el 49% de la població activa del municipi, mentre que l’agricultura era molt minoritari i només ocupava
poc més del 3% de la població activa, tot i que seguint la tendència descrita des del 1991, avui dia
ocuparà un percentatge encara inferior. La indústria que fins fa poc era el segon sector en importància,
amb un 34%, (la construcció representava el 10%), amb la implantació de tot el complex d’Inditex
compartit amb el poble veí de Palafolls ha fet no només que la indústria passi a ser el sector econòmic
més important del poble sinó que ha comportat un fort flux migratori cap el poble que ha fet incrementar
de manera molt notable la població i el desenvolupament urbanístic del mateix. Per exemple la població
ha passat dels 9.800 habitants de l’any 2.000 als més de 16.000 actuals
Les dades demogràfiques de Tordera són:

Tordera
Maresme
Catalunya

Població 2016
(habitants)
16.453
441.505
7.522.596

Superfície (km2)
84,1
398,5
32.108,0

Densitat 2016
(hab/km2)
195,64
1.107,92
234.3
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17.- Patrimoni arqueològic i arquitectònic
Segons consulta portada a terme en el catàleg del Patrimoni Cultual Català a la zona del projecte i el
seu entorn més proper no hi ha ni presències d'elements protegits del patrimoni arquitectònic, ni BCIN
(Be Cultural d'Interès Nacional) ni BCIL (Be Cultural d'Interès Local) ni tampoc hi ha jaciments coneguts
del patrimoni arqueològic ni tampoc correspon a una àrea d'expectatives arqueològiques, ni tampoc hi
ha presència d'elements del patrimoni paleontològic (registres fòssils).
També s'ha fet la consulta al planejament vigent a Tordera referent a edificis, conjunts i elements d'interès
arquitectònic i s'ha pogut constatar que no n'hi ha cap dins la zona del projecte

Zona projecte
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L'element protegit més proper correspon al BCIL de Can Pascual que correspon a un element
arquitectònic protegit de la masia de Can Pascual situat al nord de la zona del projecte a uns 400 metres
al nord-oest del sector (en el seu extrem més proper)
Pel que fa a elements del patrimoni cultural, destacar que a l'extrem sud-oest de la zona del projecte
entre la riera de Gorg Negre i el tram final del sector i resseguint en part el traçat de la carretera hi trobem
la via verda del Passeig de la Tordera i que discorre per l'extrem sud de la zona del projecte i té continuïtat
pel camí de Fogars de Tordera.

18.- Qualitat de l’aire
Tordera es troba englobada a la Zona de Qualitat de l’Aire de Catalunya (ZQA) anomenada “Maresme”
o “Zona 7”, definida com una franja litoral separada de l’interior per muntanyes. Segons les dades de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). A la comarca
només consta una estació que formi part de la XVPCA, situada al municipi de Mataró. Tant per la
distància com també per la tipologia del municipi, les dades que s’obtenen a l’estació de Mataró
considerem que no poden ser extrapolables per a Tordera.
L’àmbit en el que es troba l’actuació es caracteritza per la presència de diverses activitats industrials
així com algun magatzem de distribució, que tenen certa incidència relacionada amb els nivells de
qualitat atmosfèrica de la zona d’estudi sobre tot per la presència dins un sector d’una important
industria de materials de construcció i que per la tipologia d’activitat pot arribar a generar emissions a
l’atmosfera (concretament pols) que podria ser considerada com a prou significativa, pel que fa a
emissions de tipus industrial.
A nivell de contaminació aportada pel pas de vehicles cal tenir present que no hi ha grans vies de
comunicació properes a l’àrea en estudi, ja que tant l’autovia C-32 o la N-2 queden molt allunyades i el
trànsit que circula per la carretera BV-5122 que fa de límit oest del sector és poc significativa.
Menys significativa és la influència de possible contaminació per les activitats domèstiques, ja que no
hi ha zones habitades o nuclis de població propers, ja que Tordera queda a més de 1.500 metres de
l’àrea en estudi.
Les dades de la qualitat de l’aire de l’àrea 7 Maresme correspon a l’estació de Mataró (Passeig dels
Molins) que és la més propera a l’àrea del projecte en els darrers 5 anys disponibles i pels valors més
significatius són:
1/ Monòxid de Carboni (CO)
Valor màxim permès
2011
10
0,3

2012
0,6

2013
0,3

2014
0,3

2015
0,3

2/ Ozó troposferic (O3)
Valor màxim permès
2011
137
60

2012
58

2013
62

2014
60

2015
59

2013
17

2014
21

2015
21

3/ Partícules en suspensió <10 micres (PM10)
Valor màxim permès
2011
2012
40
21
21
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4/ Diòxid de nitrogen (NO2)
Valor màxim permès
2011
40
25

2012
25

2013
25

2014
26

2015
26

5/ Plom (Pb)
Valor màxim permès
500

2012
6,8

2013
5,6

2014
4,7

2015
6,8

2011
6,9

Malgrat les distàncies entre Tordera i Mataró i com que no hi ha cap més estació de control en tota
l'àrea 7 de Maresme, les dades aportades es consideren com representatives també per Tordera. S'ha
parlat amb els serveis tècnics de l'ajuntament i ens han confirmat que no tenen dades específiques del
municipi. També s'ha parlat amb els tècnics de Medi Ambient de l'ajuntament de Tordera i ens han
confirmat que tampoc disposen de dades anuals de la qualitat de l'aire.
Segons l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en el període 2011-2015
els nivells mesurats dels contaminats estudiats en la zona de qualitat de l’aire de referència van ser
inferiors als llindars establerts per la normativa vigent, si bé, en el cas de l’ozó troposfèric, es van produir
superacions del llindar d’informació horari de la població els anys 2013 i 2015 a l’únic punt de
mesurament de la zona ubicat a Mataró.
Per tant els valors dels darrers anys de la qualitat de l’aire en el punt de la Xarxa d’estacions més proper
a l’àrea del projecte es pot valorar com a bona.
Com que la proposta d'ordenació no contempla la implantació en el nou sector d'activitats potencialment
contaminants, de manera que el nivell de contaminació atmosfèrica per les noves activitats no hauria
de comportar variacions respecte a la situació actual.
Referent als canvis de la contaminació atmosfèrica o pèrdua de la qualitat de l'aire per l'augment de la
mobilitat generada pel futur sector industrial tampoc es preveu sigui especialment significativa ja que si
be hi haurà més desplaçament de camions o de vehicles de la gent que treballarà en el futur sector
tampoc serà tan elevada com per comportar canvis significatius i més si es té present que hi ha una
bona renovació de l'aire (és un espai prou obert) i que no hi ha zones habitades properes.
19/ Contaminació acústica
La normativa vigent en temes de soroll correspon al Decret 176/2009, de 10 de novembre pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i
s’adapten els seus annexos. Aquesta normativa atorga tot un seguit de competències als ens locals.
Una de les principals és l’aprovació i publicació, abans de l’octubre de 2005, del mapa de capacitat
acústica –conegut com a "cadastre acústic"– de tots els municipis i nuclis urbans de Catalunya.
Aquest mapa classifica el terme en tres zonificacions:




Zona de sensibilitat acústica alta, que comprèn aquells sectors del territori que requereixen una
protecció alta contra el soroll com els àmbits residencials tranquils i també com a zones de
màxima sensibilitat correspon a totes les àrees que formen part del Parc Natural, Zones PEIN.
Zona de sensibilitat acústica moderada, que comprèn els sectors del territori que admeten una
percepció mitjana de soroll on generalment s’hi troben serveis, petites activitats, àrees
comercials i d’habitatge urbà travessades per les carreteres transitades.
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Zona de sensibilitat acústica baixa que admet una percepció elevada del soroll com les zones
industrials, zones lúdiques com àrees de discoteques i bars, les grans artèries viàries de l’àmbit
urbà, els àmbits perifèrics urbans amb grans infraestructures, etc.

Des del gener del 2008, el municipi de Tordera disposa d’una ordenança municipal reguladora dels
sorolls i vibracions. Aquesta ordenança és d’aplicació per a qualsevol activitat pública o privada que
origini sorolls i/o vibracions, que estigui emplaçada o s'exerceixi en l'àmbit del terme municipal, com ara
el trànsit, les màquines, les instal·lacions, les obres, etc.
Com que bona part del sector es troba dins d’un entorn industrial correspondria a un entorn de
sensibilitat baixa concretament a la zonificació C2 o predomini de sòl industrial per tant els límits màxims
permesos són 70 dB de dia i 60 dB de nit. Aquesta baixa sensibilitat també ve condicionada per l’alt
volum de vehicles que circulen per l’entorn per accedir a tot el polígon industrial i les centres logístics
que hi ha.
Dins el sector no hi trobem receptors o zones habitades que es puguin veure afectades per les
emissions de soroll de les diverses activitats presents. Les àrees habitades més properes queden prou
allunyades per no veure’s afectades per les emissions de soroll.

Zona del projecte

Ordenança de soroll i vibracions de Tordera, 2008.

20/ Contaminació lumínica
El Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que
determina la divisió del territori en diverses zones en funció de les característiques i especificitats de
cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser admissible. També regula els aspectes
relatius a les intensitats de brillantor permeses, al disseny i la instal·lació de l’enllumenat i al règim
estacional i horari d’usos.
D’acord amb les disposicions d’aquest article es pot classificar el terme municipal de Tordera i
concretament aquest sector de la Mina d’Or per a cada tipologia de la següent manera:

36

Estudi ambiental estratègic
PLA DE MILLORA URBANA. SECTOR V UI‐10 LA MINA D’OR.
Terme municipal de TORDERA (Maresme)

- La zona E1, de màxima protecció: inclou la major part de la zona del projecte. Correspon al
sòl no urbanitzable inclòs en els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural, Espais Naturals de Protecció
Especial i la Xarxa Natura 2000. Inclou tot l’entorn del riu Tordera que fa de límit est del sector.
- La zona E2 és formada pel sòl no urbanitzable que es troba fora dels límits de l’Espai d’Interès
Natural, Espais Naturals de Protecció Especial, i Xarxa Natura 2000.
- La zona E3 està formada pel sòl urbà i urbanitzable restant.
Així tenim que tot el sector s’englobaria en la tipologia E3 ja que correspon a sòl urbà de tipus industrial
tot i que No Consolidat i per tant del nivell baix de sensibilitat. Destacar que el sector estar envoltat de
zones de màxima protecció (zona E1) com correspon a la Xarxa Natura 2.000 tant per l’est (riu Tordera)
com puntualment a l’extrem sud (torrent del Gorg Negre).
Dins el sector els principals focus lumínics contaminats són les activitats industrials presents i sobre tot
les activitats que es porten a terme a l’aire lliure i que necessiten d’una correcta il·luminació per a poder
portar-les a terme. Per altra part també hi ha una certa incidència per la proximitat a la carretera BV5122 que fa de límit sud del sector, tot i que no és una via especialment transitada, però l’aportació de
contaminació lumínica que aporta es valora com a baixa.
Zona projecte

Font Miramon

21/ Risc ambiental:
- Zones amb risc d’incendis forestals
D’acord amb el Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el
municipi de Tordera està catalogat com a municipi d’Alt Risc d’Incendis, ja que com s’ha comentat dins
el municipi hi ha una proporció important de massa forestal sobre tot concentrat en el sector nord del
terme municipal.
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Tot i així, segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, la zona del projecte presenta un risc
d’incendis baix-moderat degut que no hi ha presència de massa forestal ni masses arbrades dins el
sector a excepció de la freixeneda de l'extrem sud-est. Així mateix per la tipologia de vegetació que hi
trobem, tot el sector presenta un baix índex d'inflamabilitat i combustibilitat.
Segons el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya, la zona del projecte,
presentant un perill alt i una vulnerabilitat molt alta, i restant inclòs l’àmbit d’actuació en el perímetre
de protecció prioritària Serres del Montnegre i Corredor.
Així mateix l’informe del Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona respecte al sector, descriu
que l’àmbit d’actuació, si bé no es troba proper a una gran massa boscosa densa, no és un espai
totalment urbanitzat pel que s’observa vegetació diversa i zones agrícoles al voltant del sector,
concretament en el seu extrem nord, tot i que no hi ha presència d'espècies piròfites sinó que
correspon a peus aïllats de freixes i pollancres.

Zona projecte

- Zones amb riscos geològics
Dins el sector no hi ha presència de zones amb pendent superior al 20% ja que tot presenta un relleu
molt planer i sense elevacions significatives. Només hi trobem amb pendents significatives les motes
de terra que separen l’activitat de Torho de la llera del riu Tordera i que tenen una funció de protecció
contra les inundacions
Pel que fa als possibles despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques), aquests són
nuls, ja que no hi ha penya-segats, ni talussos verticalitzats. Els materials són sedimentaris, sorres, que
tenen una estabilitat molt important i al no haver-hi desnivells el risc també es valora com a MÍNIM.
Pel que fa referència a la tipologia de materials presents a l’entorn del Pla de la Júlia i a tocar el riu
Tordera, no hi ha presència de grans blocs de pedres, ja que els materials presents en el sector són
compactes, amb absència de blocs de pedra aïllats, per tant en aquest aspecte també es valora com a
MÍNIM.
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Si ens centrem en les possibles esllavissades, tampoc hi ha cap risc, ja que el terreny és molt planer,
sense talussos, i els materials estan molt assentats, per tant també pel que fa referència a esllavissades
es valora com a MÍNIM.
.
Finalment, pel que fa a possibles esfondraments (subsidències, col·lapses), la tipologia de materials
presents, la tipologia del subsòl, o la presència de peus arboris, fa que el terreny estigui fortament
assentat, i per tant, el risc sigui MÍNIM.
- Risc sísmic:
El Pla Especial d'Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT), el terme municipal de Tordera
presenta un nivell de perillositat sísmica valorat com a moderada ja que correspon a una zona Z-2 a on
l'estimació d'intensitat sísmica de categoria VI-VII en l'escala MSK.
En general, el nivell d'intensitat sísmica és homogeni en tota la superfície del municipi, però la perillositat
està en funció de la tipologia de construccions (en funció de l'any de construcció, nombre de plantes...)
que hi pugui haver-hi i les línies vitals. Com que en el nostre cas no hi ha construccions significatives o
com a molt de PB+1 per tant de poca alçada el risc actual es valora com a baix.
- Zones de Risc de Transport de Mercaderies perilloses
La zona del projecte queda allunyada de les grans vies de comunicació a on és viable la circulació de
vehicles de transport de mercaderies perilloses.
Així mateix les activitats industrials actuals presents dins la zona del projecte no requereixen de la
utilització de matèries primeres considerades com a mercaderies perilloses, per tant no hi ha vehicles
d'aquesta tipologia que tinguin de circular dins el sector.
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2.b. Perfil ambiental de la zona
Després d’analitzar tot el medi a l’entorn de la zona del projecte, podem dir que el perfil ambiental de la
mateixa s’hauria de valorar com a MITJÀ, ja que els terrenys que formen part d’aquest sector són a dia
d’avui ambientalment poc interessants tant per la seva situació com sobretot pel grau d’alteració que
presenten i també per ser un terreny ja ocupat, en bona part, per diverses activitats industrials, algunes
d’elles amb una important ocupació del sòl envoltades de terrenys erms (possiblement antics camps de
conreu abandonats ja des de fa molts anys), sense presència de vegetació arbrada ni masses forestals
però condicionat per trobar-se just a tocar la llera de la Tordera que està protegida ambientalment (Xarxa
Natura 2.000 i Espai d’interès natural) per l’interès ecològic i ambiental que presenta. Tot i així l’entorn
del riu Tordera queda fora dels límits del sector i no hi ha afectació de les àrees de protecció ambiental
a excepció de l'entorn del torrent del Gorg Negre a l'extrem sud-oest del sector.
Per altra part es pot dir que els vectors ambientals més significatius o la possible previsió d’impactes en
la zona d’actuació seria:
- Es troba fora dels límits de qualsevol figura de protecció ambiental tant zones PEIN com Xarxa
Natura 2.000, tot i que l’Espai riu i estanys de la Tordera fa de límit est i sud del sector del projecte i l'únic
punt a on hi pot haver-hi una certa afectació de l'espai protegit correspon a l'entorn del torrent del Gorg
Negre.
- Geològicament no està inclòs dins de cap figura de protecció geològica (geòtop o geozona) i
l’interès geològic o paleontològic del sector és baix.
- Correspon a un terreny planer, sense presència de pendents superiors al 20% a excepció de
la llera del riu Tordera a on hi ha una mota de terra prou alta.
- Tot i ser un sòl molt alterat per la presència de les activitats industrials, no és té coneixement
ni s'ha pogut detectar durant el treball de camp de la presència de sòls contaminats.
- Hi ha diversos cursos fluvials que encerclen el sector com és el cas de la Tordera i el torrent
del Gorg Negre, o creuen el sector (torrent de la Mina...) bona part d’ells subsidiaris de la Tordera.
- Part del sector es troba dins els límits de les zones potencialment inundables de l’entorn de la
Tordera i de les rieres subsidiàries de la mateixa (torrent del Gorg Negre, torrent de la Mina...)
- Es tracta d’un entorn molt alterat ambientalment per la presència de diverses activitats
industrials implantades des de fa anys dins el sector.
- La qualitat tant de la vegetació és valora com a baixa, degut a la forta alteració que ha patit
darrerament la zona, malgrat que la proximitat a la llera de la Tordera aporta un valor afegit interessant.
- Pel que fa a la possible presència d'hàbitats d'interès comunitari els trobem a l'entorn de la llera
de la Tordera i del torrent de Gorg Negre, sempre en els sectors perimetrals o colindants del sector del
projecte.
- Dins el sector no hi ha presència de peus arboris remarcables ja sigui per la seva mida, valor
històric, tipologia d’espècie... i per tant que estiguin protegits a nivell local o autonòmic.
- La vegetació a l'entorn dels diversos cursos fluvials subsidiaris de la Tordera és poc interessant
amb un domini molt clar del canyar i en trams concrets alguns peus de freixes o pollancres, a excepció
del tram final del torrent del Gorg Negre a on hi ha freixes que formen l'hàbitat d'interès comunitari
d'alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. No hi ha una veritable vegetació formada per comunitats
de ribera associada als cursos fluvials
- La qualitat de la fauna present dins el sector es valora com a mitjana ja que és poc diversa, no
massa abundant ni especialment significativa pel que fa a les espècies presents. Destacar, per la seva
proximitat a diversos cursos fluvials d'una població d'amfibis prou interessants amb algunes espècies
protegides presents
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- L’interès paisatgístic és baix, ja que correspon a un entorn agrícola planer degradat i alterat,
però amb un caràcter regressiu per l’abandonament dels treballs agrícoles i que amb la construcció de
les diverses naus industrials i ocupació dels terrenys per les activitats industrials que s’hi porten a terme.
- Les diferents parcel·les que no estan ocupades per les activitats industrials presenten un estat
de degradació prou significatiu tot i que poc a poc s’hi va implantant la comunitat de freixeneda d’un
significatiu interès ambiental.
- No hi ha nova ocupació de camps de conreu de secà que envolten el sector sinó només de
terrenys erms sense conrear
- Es troba allunyat del poble de Tordera i tampoc hi ha zones residencials properes que es puguin
veure afectades per les activitats industrials actuals o futures que s’hi porten a terme.
- Dins el sector hi ha unes antigues naus industrials abandonades i diversa tipologia de materials
abandonats en el pati de la mateixa, el que fa que sigui un entorn molt degradat.
- Urbanísticament correspon a sòl urbà industrial no consolidat.
- L’accés al sector es fa de manera directa des de la carretera BV-5122 d'Hostalric a Tordera
- Hi ha l’antic camí de Tordera a Fogars que fa d’eix central del sector, que a dia d'avui es troba
asfaltat.
- No hi ha presència d’elements del patrimoni arquitectònic o arqueològic dins el sector.
- Hi ha una ruta verda que passa per l'extrem sud del sector i que segueix el traçat del camí vell
de Fogars
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2.c/ Relació amb altres plans i programes.
1/ Relació amb Espais Protegits.
Els extrems est i sud del subsector del polígon del Pla de la Júlia i en concret de la zona del projecte
toquen alguns sòls de l’espai adjacent Riu i Estanys de Tordera de la xarxa Natura 2000 (codi
ES5110007), declarat com a zona especial de conservació (ZEC) i inclòs al Pla d’espais d’interès natural
(PEIN), els quals s’associen a la llera de la Tordera que fa de límit est del sector i de la llera del torrent
del Gorg Negre que fa de límit sud del sector.
Concretament en aquest sentit, cal recordar que és d’aplicació allò establert en la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d’espais naturals, el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural, l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC), l’Acord GOV/150/2014,
de 4 de novembre, i la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Concretament, l’article 13 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, indica que als espais delimitats pel
PEIN s’aplica d’una manera preventiva el règim del sòl fixat pels articles 127 i 128.1 del text refós de la
legislació urbanística vigent a Catalunya (Decret 1/1990, de 12 de juliol). Quant als espais inclosos al
PEIN que el planejament urbanístic qualifiqui de sistemes d’espais lliures, zones verdes o similars,
determina que aquests no podran ser objecte d’usos o transformacions que no siguin congruents amb la
seva naturalesa d’espai natural.

Sector del projecte i Xarxa Natura 2.000 (font ICGC)
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2/ Pla territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)
El Pla territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) aprovat definitivament en data 20 d’abril de

2.010(DOGC núm. 5627 - 12/05/2010)., comprèn el territori que abasten les comarques de l’Alt Penedès,
Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès, Vallès Oriental i Maresme, on es troba el municipi de Tordera
i l’àmbit que ens ocupa.
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona ja preveu la implantació del sector VUI-10 LA MINA D’OR. En
el mateix tot el sector ja està catalogat com a sòl urbanitzable programat industrial i correspon a una
superfície més extensa que la zona del projecte i que es troba més superfície cap el nord tot resseguint
la llera de la Tordera i ocupant, parcialment, uns espais agrícoles actuals (sector Can Buscà).
Concretament l’àmbit d’actuació està catalogada com una àrea especialitzada industrial amb capacitat
de desenvolupament.

Per la seva part a l'extrem sud i també en el seu extrem est, està tocant espais de protecció especial
definits a l’entorn dels torrents del Gorg Negre i de la Tordera.
Per això i segons l'article 2.6 de les Normes d’ordenació territorial (NOT), segons el qual els espais de
protecció especial han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat i, amb aquesta finalitat, han de
classificar-se de sòl no urbanitzable i atendre al règim establert en aquest article, si bé, excepcionalment
i de manera justificada, es pot incloure alguna peça en sectors o polígons per garantir-ne la permanència
com a espai obert mitjançant la seva incorporació al sistema d’espais lliures. Dit això, les NOT recorden
que en el cas de plans que afectin directament o indirectament espais inclosos en la xarxa Natura 2000
es garantirà el compliment de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig.
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També s'estableix que els nous elements d’infraestructures (com pot ser la futura rotonda de connexió
del sector) que s’hagin d’ubicar necessàriament en espais de protecció especial hauran d’adoptar
solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i evitin interferir en els connectors ecològics, els
corredors hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, etc.). En tot cas,
l’anàlisi de la inserció de les infraestructures haurà de demostrar que no s’afecten de forma substancial
els valors de l’àrea d’espais de protecció especial on s’ubicarien.
3/ Planejament municipal
El planejament vigent a dia d’avui a Tordera és la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Tordera,
aprovada pels acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 16 d’octubre de 2002
i 15 d’octubre de 2003. Es classificava els terrenys que ocupa el polígon industrial Pla de la Júlia de sòl
urbà en l’àmbit del sector Can Buscà Sud, i de sòl urbanitzable delimitat en l’àmbit dels sectors Can
Buscà Nord i la Mina d’Or. Tot i això, per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
de 29 de setembre de 2006, per la qual s’estimà un recurs d’alçada interposat pels senyors Josep i
Manuel Serra Armangué, en nom i representació de la companyia mercantil Torho S.A. contra els acords
de dita Comissió Territorial de 16 d’octubre de 2002 i 15 d’octubre de 2003, s’establí sobre el sector de
la Mina d’Or el Polígon d’actuació urbanístic PA La Mina d’Or (Torho) de sòl urbà.
De forma sintètica, la resolució de referència fixà els paràmetres següents per al polígon d’actuació
esmentat de sòl urbà no consolidat: 240.094 m de superfície, 230.748 m2 de superfície de polígon
computable a efectes d’aprofitament, 9.346 m2 de sistema hidràulic, 4.900 m2 de sistema d’abastament
d’aigua vinculat, 6.300 m2 de vialitat, 23.075 m2 de parcs i jardins, 11.538 m2 d’equipaments, 189.835 m2
de sòl privat de mitjana indústria (T7I10), 0,6 m2st/m2s d’índex d’edificabilitat brut, i 138.448,8 m2st.
Per a la consolidació del sòl urbà, el planejament vigent determina que cal el desenvolupament d’un pla
de Millora Urbana, concretament correspon al 16 PMU La Mina d’Or, amb una superfície total de 24 ha.
La major part dels terrenys ja urbanitzats i els espais lliures a l’extrem de ponent corresponen al codi A1
o Activitat econòmica industrial. Els terrenys erms que queden al nord de la parcel·la ocupada per Torho
està previst que siguin equipaments amb continuïtat amb el sector situat més al nord i que correspon a
sector de Can Buscà. Per contra el subsector discontinuo de l’extrem nord-oest ocupant una superfície
inferior a una hectàrea està qualificat com equipaments (SE) per a subministrament i tractament d’aigua
potable.
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4/ Catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Barcelona:
La zona del projecte i en concret l’àmbit del polígon del Pla de la Júlia s’inclou en la unitat Baixa Tordera,
així com en el paisatge d’atenció especials Espais agrícoles del Maresme i la Tordera, mentre que el
subsector nord forma part de la unitat Serra de Marina.
Entre els objectius de qualitat paisatgística i els criteris i accions que determina el Catàleg destacar, per
aquest cas concret, la necessitat de definir espais de transició (espais lliures) entre el front edificat i la
Tordera, tractar acuradament els fronts urbans fluvials, i restaurar i naturalitzar els trams degradats de
rius i rieres.
Zona projecte
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2.d/ Objectius de protecció mediambiental
Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals d’aquesta Modificació del Pla de Millora
Urbana, estem en disposició de definir els objectius de protecció mediambiental que s'haurien de tenir
present a l'hora de la redacció del Pla de Millora Urbana i considerant els objectius ambientals marcats
pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Aquests objectius estan ordenats segons la seva
importància:
Objectiu 1. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori situats dins del
sector o en terrenys perimetrals del mateix, entre els quals es destaquen els inclosos en la xarxa
Natura 2000 i el PEIN.
- Minimitzar els efectes de la proposta sobre l’espai d’interès natural Riu i Estanys de Tordera.
- Establir franges de protecció a l’entorn de les àrees ambientalment més sensibles i/o amb funció
connectora (riu Tordera, torrent del Gorg Negre, etc.).
- Promoure la preservació i/o la millora dels hàbitats catalogats d’interès comunitari que
confronten/solapen amb el sector.
- Fomentar la conservació d’aquells exemplars arboris d’interès que puguin identificar-se en el
sistema d’espais lliures de l’àmbit d’actuació i en els espais no edificables d’equipaments i zones
industrials, així com la revegetació d’aquestes àrees amb espècies autòctones.
- Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en front dels
processos que les poguessin afectar de forma negativa.
- Minimitzar els efectes de la proposta sobre les espècies de fauna protegida, evitant
afectacions significatives derivades de l’ocupació, la fragmentació o la degradació del seu hàbitat, tot
reduint, alhora, els efectes potencials sobre aquestes espècies ocasionats per la intrusió lumínica o la
contaminació acústica.
- Garantir el compliment de les mesures establertes per la normativa sectorial en matèria de
prevenció d’incendis (disponibilitat d’hidrants, franges perimetrals de protecció, etc.).
Indicador proposat per a l’avaluació del Pla:
Superfície d’espais naturals protegits afectada per la proposta.
Objectiu 2. Prevenir el risc d’inundació i racionalitzar l’ús de l’aigua en el marc d’un
model eficient.
- Garantir la compatibilitat de la proposta amb la prevenció del risc d’inundació, adoptant
aquelles mesures que tinguin menor repercussió ambiental sobre la xarxa hidrogràfica de l’àmbit
d’actuació i el seu entorn, i en garanteixin la menor artificialització possible.
- Adoptar mesures que promoguin l’estalvi d’aigua en l’edificació i la urbanització, i minimitzin
l’afectació de l’aqüífer protegit del Baix Tordera.
- Evitar abocaments que puguin infiltrar-se en l’aqüífer i degradar el seu estat ecològic.
- Minimitzar la creació de superfícies impermeables per facilitar la infiltració de l’aigua pluja.
- Preveure xarxes de sanejament separatives i garantir el correcte tractament de les aigües
residuals que es generin al sector.
Indicador proposat per a l’avaluació del Pla:
Superfície inclosa en la zona de flux preferent.
Consum d’aigua del sector i % d’aigües residuals depurades.
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Objectiu 3. Minimitzar el consum de sòl, d’acord amb un model territorial globalment
eficient i atent als condicionants ambientals existents, que contribueixi, alhora, a assolir una
més mobilitat sostenible.
- Apostar per la compactació de les àrees urbanes, en aquest cas, de caràcter industrial, als
efectes d’evitar ocupacions innecessàries per usos urbans i infraestructures vinculades.
- Minimitzar els moviments de terres requerits per al desenvolupament del Pla.
- Tractar adequadament els talussos existents o que es puguin generar, preveient, sempre que
sigui possible, la seva revegetació, i optant, en cas que sigui necessari, per tècniques de bioenginyeria
amb preferència a d’altres tractaments de tipus dur (murs, esculleres, etc.).
- Atendre a les determinacions que puguin ser d’aplicació en relació amb els sòls afectats per
activitats extractives.
- Garantir la integració ambiental i paisatgística de la vialitat prevista.
- Promoure l’ús de mitjans alternatius al vehicle motoritzat individual (transport col·lectiu, etc.).
Indicadors proposats per a l’avaluació del Pla:
Volum de desmunts i de terraplens associats a la proposta.
Mobilitat generada pels diferents modes de transport.
Objectiu 4. Garantir una adequada integració paisatgística de la proposta.
- Definir tipologies i intensitats edificatòries que no suposin una ruptura estrident respecte les
pautes formals del seu entorn, regulant adequadament les condicions aplicables en matèria d’integració
paisatgística (volums, alçades, materials, textures, colors, etc.).
- Assegurar la integració del sector respecte el sòl no urbanitzable adjacent, promovent l’ús dels
espais lliures com a element de contenció i acabat del polígon industrial.
- Preveure mesures d’integració paisatgística del sector, definint l’ús de pantalles vegetals,
restaurant els hàbitats associats a la xarxa hidrogràfica, millorant la imatge dels espais lliures
d’edificació, i mitigant l’impacte dels murs que finalment es puguin proposar.
- Preservar els espais de lleure presents dins el sector o en el seu entorn immediat, com és el
passeig fluvial de la Tordera i l’itinerari per a vianants i bicicletes del camí de Fogars.
Objectiu 5. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica, i
gestionar adequadament els residus que es puguin generar.
- Adoptar mesures per reduir la generació d’emissions en el desenvolupament del Pla.
- Garantir el compliment dels límits d’immissió sonora permesos a l’àmbit d’actuació.
- Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar els fluxos a l’hemisferi
superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius, especialment en relació amb
l’espai del PEIN i la xarxa Natura 2000.
- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus, facilitant la disponibilitat d’instal·lacions
adequades per la seva gestió.
- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva per tal de minimitzar els impactes
associats als materials utilitzats, i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
- Promoure la prevenció i la minimització de la contaminació en les activitats actuals i futures
que s’implantin al sector, així com l’ús eficient dels recursos i matèries primeres.
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Indicador proposat per al seguiment del Pla:
Persones exposades a nivells sonors superiors als admesos
% de residus recollits selectivament.
Objectiu 6. Minimitzar la contribució del Pla de millora urbana a les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle i reduir la vulnerabilitat front als impactes del canvi climàtic.
- Establir mesures d’ecoeficiència en la urbanització i l’edificació, i fomentar els mitjans de
mobilitat més sostenibles.
- Garantir la coherència del Pla amb els objectius del Pla d’acció per a l’energia sostenible.
- Definir normativament les mesures a adoptar per reduir la vulnerabilitat de l’àmbit vers els
impactes associats al canvi climàtic.
Indicador proposat per a l’avaluació del Pla:
Emissions de CO2 (tones) de cada alternativa.
Evolució de les emissions de CO2.
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3. DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
ADOPTADA
3.a/ Alternatives considerades
En el desenvolupament del Pla de Millora Urbana del sector industrial Mina d’Or a Tordera, les
alternatives considerades són tres:
- Alternativa 0 que suposaria mantenir l'estat actual
- Alternativa 1 de portar a terme el desenvolupament del Pla de Millora Urbana d'acord amb el
Pla General d'Ordenació Urbana i amb la construcció d'un canal per minimitzar el risc d'inundabilitat.
- Alternativa 2 igual a l'anterior però de manera que la construcció del canal quedi fora dels límits
dels espais protegits i que la zona verda se situï resseguint els límits dels espais protegits procurant no
afectar-los.
Alternativa 0
La no intervenció sobre aquest sector suposa el manteniment dels usos actuals del sòl i de la delimitació
dels àmbits que actualment trobem dins d’aquest entorn.
Si passem a descriure la situació actual seria:
Si agafem com a eix del sector el camí de Fogars a Tordera i de sud a nord trobem:
a/ Sector de llevant:
- a l’extrem sud hi trobem el pas del torrent del Gorg Negre en un punt, just al passar l’accés
del sector a on rep per la seva esquerra el torrent de la Mina d’Or i el torrent de Can Mates, poc abans
que en l’extrem sud-est aquest torrent desaigua al riu Tordera (fora dels límits del sector). En aquest
tram el torrent del Gorg Negre no presenta una llera especialment interessant pel que fa a la vegetació
on dominen les canyes però hi ha presència d’algun peu arbori (freixes i pollancres).

Torrent del Gorg Negre en el límit sud del sector
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- Tot seguit ja estem dins de les instal·lacions de l’empresa Torho que es troba delimitada per
una tanca d’obra en tota la façana que dona al camí de Fogars (fora un petit tram amb una tanca
permeable a les visuals). A l’extrem sud i sud-est de la parcel·la ocupada per l’empresa hi trobem una
franja verda enjardinada que ressegueix tot el curs del torrent del Gorg Negre i també el tram final de
la llera de la Tordera, actuant coma zona tampó enter les activitats i les lleres fluvials. També hi trobem
les naus que fan d’oficina i serveis tècnics.

Zona enjardinada de l’extrem sud

- A la part central del sector hi trobem àmplies esplanades totalment lliures de vegetació a on
s’hi porten a terme les activitats productives de l’empresa i els espais de magatzem de materials i
algunes piles altes d’acopi de materials.

- A l’extrem sud-oest del subsector i veïna de l’activitat Torho, entre aquesta i el camí de Fogars
hi ha implantada una altra activitat industrial de mida més reduïda (2,44 ha) separada del camí per un
tanca d’obra alta.
- A l’extrem nord d’aquest sector est, per fora dels límits de l’empresa (de la tanca) i fins el final
del sector, hi trobem, una parcel·la sense cap ús concret, amb una superfície d’unes 3,4 ha, de terrenys
erms, possiblement antics camps de conreu que es van abandonar ja fa anys i que a dia d’avui són
prats a on s’han desenvolupat alguns peus de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i pollancres
(Populus sp) i només a l’extrem est més proper a la Tordera la densitat de vegetació és una mica més
densa, però sense massa interès botànic o mediambiental. També hi ha dins aquesta parcel·la alguns
acopis de materials i terres que si han anat aportant per la gent.
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Parcel·la de l’extrem nord del subsector est

A destacar que en tot l’extrem nord-est de l’empresa, en el tram que correspondria a l’àrea d’activitats
hi ha una important mota de terra que en alguns trams arriba a tenir fins a 6-8 metres d’alçada que
separa el límit de l’activitat de la llera de la Tordera. Aquesta mota està lleugerament revegetada on hi
podem trobar algun peu de pi pinyoner de mida prou gran que es va plantar en el seu moment.

Visual de la mota de terra des de dins la llera de la Tordera

b/ Subsector de ponent del camí de Fogars:
Correspon a una unitat molt més reduïda si ho comparem amb el sector de llevant, de forma triangular
i delimitat per ponent per la carretera BV-5122 i el torrent de la Mina d’Or que va en paral·lel a la mateixa.
De sud a nord hi trobem:
- Extrem sud: hi trobem unes naus abandonades d’una empresa de materials de construcció i
cap el nord un ampli pati a on hi ha apilat tot tipus de materials i que des de fa temps ha anat quedant
dissimulada per a la vegetació que s’hi va implantant. A dia d’avui encara hi ha una tanca metàl·lica
que envolta la finca.

Naus abandonades de l’extrem sud del subsector de ponent
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- A l’extrem nord hi ha implantada una activitat industrial activa (La Casera) amb les seves naus
i el pati magatzem que té l’accés des de la carretera BV-5122 i no des del camí de Fogars. En el seu
extrem est a tocar el camí de Fogars i en paral·lel al mateix hi discorre el torrent de Can Mates envoltat
de canyes i una mota de terra que la separa del camí. Entre la parcel·la ocupada per l’activitat industrial
i el torrent hi queda una petita parcel·la encara sense ocupar de terrenys erms.

Activitat del sector de ponent

En l’espai que queda entre l’activitat activa i la parcel·la de les naus i acopi de material abandonat hi ha
una franja de terreny, una parcel·la, de terreny erm amb vegetació pròpia d’espia ruderals (canyes,
esbarzers...) i algun peu arbori de mida petita (freixes i pollancres) que ocupa una superfície d’unes
1,27 ha.
c/ Subsector nord o discontinu de l'extrem nord:
Petit sector de caire forestal tot i que és un terreny erm que es troba a uns 850 metres de l’extrem nordoest del sector Mina d’Or, ocupant una superfície d’uns 4.500 m2, a on es preveu la implantació d’un
futur equipament vinculat al sector (dipòsit d’aigua) ja que correspon a un punt enlairat. Aquest terreny
es troba a la part superior de la pedrera de Can Buscà.

Alternativa 1:
És la proposta resultant de l’estimació del recurs d’alçada interposat pels Srs. Josep i Manuel Serra
Armangué amb resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 29 de setembre
de 2006. El desenvolupament de la proposta del Pla de Millora Urbana permetrà ordenar tot aquest
sector industrial ja previst en el planejament vigent, però que no té definits els paràmetres de
desenvolupament urbanístic del sector, ja que no suposa un canvi d’usos (industrial) sinó només una
correcta reordenació del mateix.
D’altra banda, el Pla de Millora urbana haurà de permetre la implantació de noves empreses en un
sector industrial correctament reordenat, amb bona facilitat d’accés, proper al poble de Tordera i que
hauria de suposar la creació de nous llocs de treball, directe i indirecte al municipi de Tordera i altres
pobles de les seves rodalies.
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Aquesta alternativa 1 preveu un vial principal, de 15 m d’amplada, fonamentat en la traça del camí Vell
d’Hostalric a Tordera, en el tram anterior a la seva unió amb la carretera BV-5122, i una rotonda
d’intersecció entre ambdós sistemes viaris. Així mateix, proposa els espais lliures i equipaments seguint
l’ordenació definida en la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de referència,
segons la qual els primers es disposen paral·lelament a la Tordera i en el límit nord del sector, mentre
els segons se situen vora aquests darrers espais lliures.
En la zona d’indústria mitjana, delimitada tenint en compte l’espai consolidat amb les activitats existents,
preveu els paràmetres següents:
Superfície mínima de la parcel·la
10.000 m2
Índex edificabilitat neta per parcel·la
0,7558 m2st/m2s
Ocupació màxima, exceptuades les edificacions auxiliars, del 70%
Façana mínima de 25 m
Alçada màxima de l’edificació de 25 m
Separacions mínimes a vials de 10 m a façana de vial i de 5 m a la resta de límits
Separació de 50 m de les edificacions respecte la mota del riu.
Per tal de complir amb el Reglament de Domini Públic Hidràulic on es descriuen el conjunt de limitacions
sobre els usos del sòl en zona de flux preferent o ZFP que es defineix com la unió de la zona constituïda
per la via d’intens desguàs i la zona en la que es poden produir greus danys sobre les persones i els
béns o zona d’inundació greu, s’ha redactat el document “MODELITZACIÓ HIDRÀULICA RIU
TORDERA ÀMBIT SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT DE CAN BUSCÀ SUD I LA MINA D’OR” de data juliol
de 2018 on es defineixen i concreten les mesures correctores més adequades contra el risc
d’inundabilitat pel desenvolupament dels dos sectors (Can Buscà Sud i Mina d'Or).
El conjunt de mesures proposades bàsicament són de tipus estructural i contemplen:
Mur de defensa contra inundacions situat al nord de les indústries DECOTEC i TYPSA:
Mur de defensa perimetral per evitar la inundació de les edificacions actuals de DECOTEC
Aixecament i terraplenat dels terrenys on se situaran les futures edificacions en el
desenvolupament de la Mina d’Or i Can Busca Sud fins situar-los a la cota 30,90 metres.
Canal de desguàs lateral que manté el dimensionament previst en la planificació
A l’extrem nord el mur de defensa haurà de superar la cota de 32 metres, i també a l’extrem oest de
DECOTEC haurà de superar els 32 metres de cota i a l’extrem est de DECOTEC la cota proposada és
30 metres.
L’encaix en el terreny del traçat del canal de laminació permet desviar, abans de la ubicació de la nova
rotonda, la traça de la llera del Torrent La Mina d’Or per evitar construir un segon pont sota la rotonda i
així poder solucionar amb un únic pont el pas del vial d’accés al polígon sobre el canal de laminació i
sobre el torrent La Mina d’Or.
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Mur de defensa
Terreny enlairat
Canal desguàs

Proposta de mesures correctores en l'estudi de modelització

El traçat del canal de laminació ja ve grafiat en el PGOU com es pot veure a la següent imatge:

Canal de laminació
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Proposta zonificació alternativa 1

El quadre resum de les superfícies de l'alternativa 1 són:

Parcs urbans
Equipaments
Sistema hídric
Vialitat
Total sòl públic
Industria Mitjana
Total sòl privat
Total àmbit

Superfícies
23.263,00 m2
16.463,00 m2
15.654,00 m2
6.433 m2
61.808,00 m2
183.136,00 m2
185.136,00 m2
244.944,00 m2

Percentatge
9,50%
6,72 %
6,39 %
2,63 %
25,23 %
74,77 %
74,77 %
100%

Alternativa 2:
Aquesta segona alternativa es planteja com una evolució de la primera i bàsicament es fonamenta en
dues propostes de millora:
a/ L'obligatòria construcció del canal de laminació per controlar o eliminar el risc d'inundabilitat
del sector se situï de manera que, en el seu tram final, s'eviti d'afectar els límits de la Xarxa Natura
2.000 a l'extrem sud-oest a l'entorn del curs del Gorg Negre.
b/ Modificar la situació de la franja de zona verda que en l'alternativa 1 estava situada a l'extrem
nord del sector i que en aquesta segona alternativa se situaria resseguint el curs del torrent del Gorg
Negre i per tant resseguint també els límits de la xarxa Natura 2.000.
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Pel que fa al canal es realitzarà únicament en la zona qualificada de Sistema Hídric que queda fora de
la xarxa Natura, i obtenint la secció màxima prevista gràcies al confinament del canal realitzat mitjançant
una mota de protecció dels terrenys de La Mina d’Or que s’ha de situar a la cota +30,90 pel marge
esquerre, i un altre element de protecció (mur de formigó o sistema més tou) que se situaria a 8 metres
de l'extrem del límit del traçat de la carretera BV-5122.
La nova franja lineal de zona verda se situaria donant continuïtat cap al nord als terrenys de la xarxa
Natura 2.000, formant part del canal però fora del sistema hídric, ja que es trobarien en zona de
flux preferent de la possible avinguda de La Tordera i que donaria continuïtat a la franja de zona verda
o espais lliures que ressegueix el límit est del sector a on hi ha la llera de la Tordera.
Així la secció transversal del canal de laminació tindrà una part sobre terrenys de la xarxa natura sobre
la que no es fa cap tipus d’actuació; altra part sobre terrenys qualificats com Sistema Hídric en els quals
es portarà a terme l'excavació del nou canal, i una altre4 part que quedarà qualificada com zona verda
i que quedaria en zona de flux preferent en cas d’avingudes extraordinàries del riu La Tordera.
Aquest canvi d'ubicació de la zona verda comporta que la pastilla d'equipaments quedaria situada a
l'extrem nord del sector i que tindria continuïtat amb la pastilla d'equipaments prevista en el planejament
en el sector de Can Busca Sud.
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Secció del canal proposada en l'alternativa 2:

El quadre resum del projecte per l'alternativa 2 seria:

Parcs urbans
Equipaments
Equipament serveis tècnics
Sistema hídric
Vialitat
Total sòl públic
Industria Mitjana
Total sòl privat
Total àmbit

Superfícies
23.263,00 m2
11.577,00 m2
4.886,00 m2
15.654,00 m2
9.384,00 m2
64.763,00 m2
182.489,00 m2
182.489,00 m2
247.252,00 m2

Percentatge
9,41%
4,68 %
1,98 %
6,33 %
3,80 %
26,19 %
73,81 %
73,81 %
100%

En quan a les condicions d'edificabilitat del sector són les mateixes que s'han esmentat per l'alternativa
1 i són.
Superfície mínima de la parcel·la
10.000 m2
Índex edificabilitat neta per parcel·la
0,7558 m2st/m2s
Ocupació màxima, exceptuades les edificacions auxiliars, del 70%
Façana mínima de 25 m
Alçada màxima de l’edificació de 25 m
Separacions mínimes a vials de 10 m a façana de vial i de 5 m a la resta de límits
Separació de 50 m de les edificacions respecte la mota del riu.
El comparatiu de Superfícies de les dues alternatives seria:
Superfícies
Alternativa 1
Alternativa 2
Parcs urbans
23.363,00 m2
23.263,00 m2
Equipaments
11.577,00 m2
Equipament serveis tècnics
4.886,00 m2
2
Total equipaments
16.463,00 m
16.463,00 m2
Sistema hídric
15.649,00 m2
15.654,00 m2
2
Vialitat
6.433,00 m
9.384,00 m2
Total sòl públic
61.808,00 m2
64.763,00 m2
2
Industria Mitjana
183.136,00 m
182.489,00 m2
Total sòl privat
183.136,00 m2
182.489,00 m2
Total àmbit
244.944,00 m2
247.252,00 m2

Diferència
0,00 m2

0,00 m2
-5,00 m2
-2.951,00 m2
-2.956,00 m2
647,00 m2
647,00 m2
-2.309,00 m2
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3.b/ Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació
proposada sobre el medi ambient
Cal determinar de les diferents alternatives plantejades quina és la que tindria una menor incidència
ambiental i per això tot seguit analitzem els diferents aspectes mediambientals i els impactes més
significatius que poden comportar cadascuna de les alternatives anteriors tenim:
-

Geologia:

Totes dues opcions es troben fora dels límits de qualsevol figura de protecció geològica o paleontològica
(geòtop, geozones, zones d’expectativa paleontològica...). Pel que fa a la modificació del relleu no serà
especialment significatiu en les 2 alternatives (1 i 2) ja que correspon a terrenys planers on no caldria
portar a terme moviments de terres significatius, fora del requeriment necessari de pujar la cota del
terreny pel tema d'inudabilitat i les excavacions per la construcció del canal que en aquest cas seran
superiors a l'alternativa 1 respecte a la 2.
Tampoc hi ha en cap de les 2 opcions, proposta d’urbanització sobre terrenys que presentin una pendent
considerable (més del 20%) ja que aquest es limiten a les zones perimetrals a l'entorn de la Tordera que
estan englobades dins les zones verdes i no es preveu modificar-les. No hi ha dins el sector zones que
presentin cap mena de risc geològic en cap de les dues propostes. Les zones amb pendent superior al
20% que apareix a la cartografia de la Generalitat correspon a acopis de materials propis de l'activitat
que s'hi està desenvolupant.
Semblaria que l'alternativa 2 quedaria millor compensades pel que fa a terres entre les excavacions i el
requeriment d'aportar-hi terres. Concretament es preveu una excavació per a la construcció del canal
de 62.670 m3, de manera que per pujar la cota del terreny necessari i donar continuïtat a la mota de terra
resseguint la llera de la Tordera es preveu a l'entorn de 67.000 m3, per tant hi hauria un dèficit a l'entorn
de 4.500 m3 que s'haurien de portar de préstec.
Així l’impacte sobre la geologia es defineix com a MODERAT en les dues alternatives i per tant no
especialment significatiu, negatiu, directe, simple, a curt termini, permanent, irreversible, irrecuperable,
localitzat i pròxim a l’origen.
-

Edafologia:

La pèrdua de superfície de sòl agrícola seria mínima en les dues alternatives ja que no hi ha afectació
de camps de conreu, ja que els terrenys del sector encara no urbanitzat són terrenys erms que no es
treballen des de fa anys.
Tot i així el requeriment de pujar la cota del terreny, en les dues alternatives comporta la modificació
actual del sòl per aportació de terres ja sigui externes o d'excavació, però l'estudi del balanç de terres
determina que hi ha un excedent de terres vegetals per aportar en les zones verdes. Aquesta modificació
i alteració de les capes edàfiques superficials es donaria per igual en les dues alternatives. Tot i així cal
puntualitzar, que per les activitats implantades, la qualitat actual d'una part del sòl no és especialment
bona ja que s'ha vist afectat per les activitats actuals existents.
No hi ha presència de sòls contaminats en tot el sector ni tampoc es preveu que el desenvolupament del
Pla de Millora Urbana pugui comportar una degradació dels sòls actualment presents.
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Així tenim que pel que fa a l'edafologia l’impacte previst es considera pràcticament igual en les dues
alternatives i es valora com MODERAT i es caracteritza com a notable, negatiu, directe, a curt termini,
permanent, irreversible, irrecuperable, discontinu, localitzat i pròxim a l’origen.
- Hidrologia:
En totes dues alternatives la construcció del canal de drenatge comporta l'ampliació del curs actual del
torrent de Can Mates que a dia d'avui ja presenta una llera totalment artificialiltzada i alterada per les
modificacions que s'hi van fer en el seu moment. Per contra el torrent de la Mina d'Or que fa de límit oest
del sector no s'ha de veure afectada per la proposta de desenvolupament del Pla de Millora Urbana.
Tampoc en cap punt es preveu es pugui veure afectada la llera del riu Tordera per les actuacions a portar
a terme. Així mateix en l'alternativa 2 no s'ha previst modificar el curs del torrent del Gorg Negre i per
aquesta raó es preveu construir un canal de laminació en paral·lel al mateix per tal de no afectar la llera
del mateix i ampliar la capacitat de desguàs. En el cas de l'alternativa 1 sí que indirectament es podria
veure afectat el tram final del torrent del Gorg Negre, per tant en aquest cas es preveu que l'impacte
pugui ser superior en l'alternativa 1.
Referent a l’inundabilitat, totes dues propostes s'han dissenyat de manera de minimitzar el risc i per això
s'han plantejat diverses mesures correctores com la construcció del canal de desguàs, murs de protecció
a l'extrem NW, i pujar la cota del vial vertebrador, per tant no hi haurà un impacte significatiu, cosa que
sí passa a l'alternativa 1 ja que a dia d'avui bona part dels terrenys són potencialment inundables fins i
tot per un període de retorn de 100 anys.
Per tant, podem concloure que l’impacte sobre la hidrologia es valora com a MODERAT en les dues
alternatives i la tipologia de l’impacte es definiria com a negatiu, simple i acumulatiu, a curt i mig termini,
temporal, reversible, recuperable, discontinu, localitzat, allunyat a l’origen.
- Emissions a l’atmosfera (qualitat de l’aire):
Evidentment pel fet de ser una mateixa activitat a implantar en les 2 alternatives que estem comparant,
el nivell d’emissions a l’atmosfera generats per la futura implantació d’un sector industrial a on a dia
d'avui ja hi ha implantades diverses activitats industrials i comercials, seria molt semblant a l'actual i igual
en les dues alternatives. Fins i tot és possible que, pel projecte que hi ha per part de la propietat es pugui
substituir alguna de les activitats actuals, que es poden considerar potencialment contaminats sobre tot
per l'emissió de pols, per activitats més comercials i de distribució que serien molt menys contaminants.
El que si queda clar, que no hi haurà implantació de futures activitats contaminants o potencialment
contaminants que puguin comportar un empitjorament de les condicions de qualitat de l'aire actual, sinó
molt probablement una millora de les mateixes.
L'impacte sobre la qualitat de l'aire es valora com a COMPATIBLE i es caracteritzaria per ser igual en
les dues alternatives i seria acumulativa, a mig i llarg termini, permanent, recuperable, continu, localitzat
i tant proper com allunyat a l'origen.

59

Estudi ambiental estratègic
PLA DE MILLORA URBANA. SECTOR V UI‐10 LA MINA D’OR.
Terme municipal de TORDERA (Maresme)

- Soroll:
Ens trobem en una situació semblant a les emissions a l’atmosfera, ja que els nivells de soroll actual són
baixos sobre tot pel fet que no hi ha zones habitades (receptors) properes, ni tampoc grans fons
emissores com podrien ser vies de comunicació amb un alt volum de trànsit. Sí que hi ha alguna industria
implantada que per la seva activitat pot genera un cert soroll o impacte acústic però dins dels límits que
estableix la normativa actual, però la falta de receptors propers fa que no hi hagi població afectada pel
soroll generat dins de la zona del projecte.
Tal i com passa per la qualitat de l'aire fins i tot es pot preveure una millora futura respecte a la situació
actual si hi ha canvis pel que fa referència a les activitats que s'hi puguin establir en un futur en substitució
de les actuals.
Pel que fa a l'impacte acústic previst es valora que no hi ha diferència entre les dues alternatives i
l'impacte previst es valora com a COMPATIBLE i es caracteritzaria per a ser negatiu, indirecte,
acumulatiu, a curt i mig termini, permanent, irreversible, recuperable, continu, extensiu i proper a l’origen.
Explotació de recursos naturals:
En aquest cas, com que dins el sector ja hi ha diverses activitats industrials només es podrà donar major
explotació dels recursos naturals per a la implantació de noves activitats en parcel·les encara a dia d'avui
no urbanitzades o per la substitució de les activitats actualment presents per altres de nova implantació
i que puguin comportar una major explotació de recursos naturals com podria ser sobre tot el vector
aigua o major consum energètic.
Com que hi haurà una certa pèrdua de terreny erm sense urbanitzar per implantar-hi futures activitats
industrials, si que hi podrà haver-hi una major ocupació de sòl lliure, però cal tenir present que
urbanísticament és una àrea ja qualificada com a sòl urbà industrial. Tampoc es preveu que el futur
desenvolupament industrial del sector pugui comportar extracció de materials del subsòl vinculades a
les futures activitats a implantar ja que quedaria limitat per la normativa del sector.
Podem dir que el possible impacte generat pel present projecte pel que fa referència a l’afectació o
explotació de recursos naturals es valora com a COMPATIBLE-MODERAT per les dues alternatives, i
es preveu que sigui un impacte poc significatiu, directe, de caràcter permanent, difícilment recuperable,
irreversible i tindrà efecte a mitjà i llarg termini.
Espais de protecció especial:
Com ja s'ha descrit en altres apartats del present document, els espais d'especial protecció i més
concretament la Xarxa Natura 2.000 de Riu i Estanys de Tordera (codi ES51110007) només es troben
inclosos dins l'àrea del projecte de manera molt puntual i més aviat per manca de definició concreta i a
una escala més reduïda dels plànols de la Xarxa Natura publicats per la Generalitat, ja que concretament,
el límit del sector est que limita amb la Tordera hauria de coincidir amb el límit de parcel·la i per tant tota
la zona del projecte quedaria fora de la mateixa.
Pel que fa a la possible afectació de l'extrem sud-oest a l'entorn del torrent del Gorg Negre, tant la
construcció del canal de desguàs com la rotonda, semblaria que puntualment podrien queda inclosos
dins els límits de la Xarxa Natura.
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Aquest fet es dona sobre tot en l'alternativa 1 pel que fa a superfície afectada per la construcció del canal
però no es dona en l'alternativa 2 ja que, per evitar aquesta presumible afectació de la Xarxa Natura
2.000 l'excavació del canal s'ha projectat just a fora dels límits de la mateixa.
Concretament la superfície total de Xarxa Natura 2.000, d'acord amb la cartografia de la Generalitat que
quedaria dins el sector seria d'uns 3.350m2 a l'entorn del torrent del Gorg Negre, menter que el límit de
llevant del sector coincideix amb els límits de la Xarxa Natura 2.000. La superfície del sector inclosa dins
el PEIN es qualifica com espais lliures.
També és bo puntualitzar i deixar clar que tot resseguint els límits de la Xarxa Natura 2.000 de dins i a
l'entorn del sector, en les dues alternatives s'ha establert unes franges d'espais lliures de manera que en
cap cas es pugui veure afectat res de superfície de la Xarxa Natura per activitats industrials, vialitat o
equipament i al mateix temps serveixi com a franja de protecció de la mateixa.
Per aquestes raons es valora l'impacte per l'alternativa 1 com a MODERAT i en el cas de l'alternativa 2
com a COMPATIBLE-MODERAT i és un impacte que es caracteritzaria per ser directe i indirecte,
acumulatiu, a curt termini, permanent, irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i proper a l’origen.
- Vegetació:
L’interès pel que fa a la vegetació present dins el sector, quan s'ha portat a terme l'anàlisi del medi s'ha
valorat com a baix ja que en bona part són terrenys ocupats per activitats industrials ja implantades des
de fa temps i la resta són terrenys erms, sense una vegetació implantada destacable. Sí que hi ha una
millor vegetació a l'entorn del riu Tordera, però fora dels límits del projecte.
No hi ha afectació de masses forestals ni per tant tampoc fragmentació de les mateixes, ni tampoc hi ha
afectació de vegetació de ribera, ni afectació d'hàbitats d'interès comunitari (queden fora del sector o
limitant amb aquest), no hi ha arbres monuments o protegits afectats, ni tampoc hàbitats vegetals
d'especial interès o d'un alt valor botànic.
Amb la urbanització de tot el sector i sobre tot vinculat a la construcció del canal de desguàs com a
element més destacable es poden afectar alguns peus de freixes de mida mitjana o petita i algun
pollancre, però sobre tot s'afectaria la comunitat de canya molt present en tot el sector i en especial
resseguint alguns cursos fluvials.
.
L'impacte previst es valora com a COMPATIBLE-MODERAT per totes dues alternatives, sense poder
establir diferències especialment significatives entre les mateixes i es caracteritzaria per ser mínim,
negatiu, directe, simple, a curt termini, permanent, irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i pròxim
a l’origen.
-

Fauna:

Ens trobem en una situació molt semblant a la vegetació, ja que aquest sector, malgrat disposar encara
d'alguns espais oberts es troba sobre tot afectat per les activitats industrials i de distribució ja implantades
dins el mateix i que malgrat la seva proximitat al riu Tordera i altres indrets d'espacial protecció, el nivell
de transformació que presenta fa que l’interès de la fauna present sigui baix ja que a més no hi ha cap
hàbitat interessant per la fauna ni és un sector amb una funció connectora concreta, però tot i així, la
futura transformació i urbanització de tot el sector comportarà un cert impacte sobre la fauna present.
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Podem concretar que no hi haurà una pèrdua significativa de població faunística, que no hi haurà
afectació sobre espècies protegides o d’especial interès, que no hi haurà pèrdua d’hàbitats faunístics
interessants, però que de bon segur comportarà un allunyament de diversos grups faunístics com poden
ser sobre tot les aus i els amfibis pel fet de trobar-nos proper a diversos cursos fluvials.
Es pot concretar que l’impacte sobre la fauna es valora de manera molt semblant en les dues alternatives
i seria COMPATIBLE-MODERAT, caracteritzant-se per ser poc significatiu, negatiu, directe i secundari,
simple, a curt termini, permanent (tot i que hi haurà una certa recuperació en el temps), irreversible,
recuperable, discontinu, localitzat i proper a l’origen.
Referent al previsible impacte per l'afectació de la connectivitat ecològica es valora de manera semblant
ja que els bons espais connectors propers com és sobre tot el riu Tordera i secundàriament els diversos
cursos fluvials a l'entorn del sector i en especial el torrent del Gorg Negre no es preveu que cap de les
dues alternatives els pugui afectar per a modificar la seva funcionalitat actual.
-

Paisatge:

El previsible impacte que sobre el paisatge pot comportar el desenvolupament d'aquest sector industrial
es valora com a MODERAT ja que, ens trobem en un entorn prou interessant pel que fa al paisatge i per
això està inclòs dins els espais agrícoles d'atenció especial del Maresme i la Tordera, malgrat que a dia
d'avui, pel fet de ser un entorn paisatgísticament ja alterat i transformat per les activitats ja implantades
en el mateix. També condiciona la qualitat del paisatge el fet que està poc exposat a les visuals ja que
no hi ha grans carreteres que discorrin prop del mateix, fora de la carretera de la Diputació que no
presenta un tràfic especialment significatiu ni tampoc és visible des de cap nucli habitat proper.
Referent a la proposta de desenvolupament futur es proposa de deixar-hi implantar construccions de fins
25 metres d'alçada i això comporta que puguin ser visibles no només des de l'entorn més proper sinó
també des de zones més allunyades amb l'impacte visual que això comporta.
També la construcció del futur canal de desguàs comportarà un impacte sobre el paisatge però no
especialment significatiu ja que no preveu grans moviments de terres associats i anirà molt ajustat a la
cota del terreny a més es portaran a terme importants plantacions vegetals a l'entorn del mateix per
integrar-lo millor a l'entorn sobre tot en el tram que va en paral·lel al torrent del Gorg Negre.
La construcció de murs per reduir el risc d'inundabilitat no hauria de generar un impacte especialment
significatiu ja que es podran associar a tancament de les parcel·les a on cal col·locar-los tal i com ja
trobem a dia d'avui en altres indrets del sector.
Igualment el fet de pujar la cota del terreny per situar-lo a una cota que no siguin potencialment
inundables és poc significativa ja que preveu pujar molt poc la cota actual i de manera regular en tot el
sector i sobre tot en els terrenys que es preveu convertir en sòl edificable.
Tot i així el desenvolupament futur del sector també comporta valors positius com seria l'eliminació o
retirada de les construccions en desús i runes que hi ha a l'extrem sud-oest del sector i properes a la
carretera BV-5122.
Una tasca important serà com integrar dins el futur desenvolupament del sector les activitats industrials
o comercials actualment existents de manera que tinguin una certa harmonia amb la nova ordenació del
sector que es projectarà i es puguin integrar correctament dins el mateix.
62

Estudi ambiental estratègic
PLA DE MILLORA URBANA. SECTOR V UI‐10 LA MINA D’OR.
Terme municipal de TORDERA (Maresme)

L’impacte previst sobre el paisatge es valora com a MODERAT pel fet que ja ens trobem en un entorn
prou alterat i la futura ordenació del sector fins i tot podrà aportar valors positius. No hi ha diferències
significatives pel que fa a l'impacte sobre el paisatge entre les dues alternatives, tot i que el fet que
l'alternativa 2 proposi situar una franja de zona verda resseguint el curs del Gorg Negre i de la Xarxa
Natura 2.000 sempre és millor, paisatgísticament, que no situar-ho a l'extrem nord del sector per separarho d'un altre sector industrial com és can Buscà Sud i a més tampoc preveu l'ampliació de la llera del
torrent del Gorg Negre que si es preveu en l'alternativa 1. Aquesta valoració es pot aplicar també a
l'alternativa 0 ja que podria suposar una millora respecte al paisatge actual existent a l'eliminar les
construccions en ruïna existents i els terrenys erms degradats que trobem a l'extrem nord del sector.
Aquest impacte sobre el paisatge es caracteritza per ser negatiu, simple, a curt termini, general,
permanent, irreversible, irrecuperable, localitzat i pròxim a l’origen.
- Usos del sòl:
El present projecte no comporta un canvi de tipologia o requalificació del sòl sinó que busca la
consolidació i ordenació d'un sòl urbà industrial i existent des de fa anys i que no comporta una pèrdua
de superfície agrícola ja que no n'hi ha dins el sector, tot i que si al seu entorn, sobre tot a l'extrem nord.
El canvi d'usos vindrà donat per les parcel·les de terrenys encara a dia d'avui sense construir i que
correspon a terrenys erms, que passarien a sòl industrial o d'equipaments.
Per tant no hi ha pèrdua de sòl agrícola, ni afectació de sòl forestal ni tampoc s’afecten terrenys
directament vinculats a cursos fluvials ja que els més interessants s'han inclòs com espais verds, sinó
que hi ha un domini de sòl urbà amb algunes parcel·les encara a dia d'avui sense urbanitzar.
Aquest canvi d'usos del sòl es dona pràcticament per igual en les dues alternatives i el possible impacte
sobre els usos del sòl es valora com a COMPATIBLE-MODERAT i la seva tipologia seria d’un impacte,
negatiu, directe, simple, a curt termini, permanent, irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i proper
a l’origen.
- Ordenació del territori:
En aquest cas correspon només a un Pla de Millora Urbana per tant no hi ha canvis en l'ordenació del
territori sinó una consolidació de la situació actual, sense canvis significatius o coma molt una
reordenació dels equipaments i espais lliures.
Comparativament de les dues alternatives, l'alternativa 2 es considera com a millor que l'altre ja que es
preveu que la ubicació de les zones verdes o espais lliures d'una manera més coherent com a protecció
de les àrees de la Xarxa Natura 2.000 tant per llevant com pel sud i no situades a l'extrem nord que no
fan cap funció especialment significativa.
Per contra comporta una clara millora respecte a la situació actual a on s'evidencia una manca
d'ordenació del sector.
Destacar que en cap de les dues alternatives hi ha cap mena de previsible afectació sobre els habitatges
ja que no n'hi ha cap dins el sector, si tampoc en els entorns més propers.
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Així l'impacte previst es valora com a POSITIU per les alternatives 1 i 2, però considerem que la segona
proposta és més coherent pel que fa a zonificació respecte a l'alternativa 1, i seria un impacte que es
caracteritzaria per ser poc significatiu, simple, a curt i mig termini, permanent, irreversible, irrecuperable,
continu, localitzat i proper a l’origen.
- Infraestructures:
La proposta de Pla de Millora Urbana que es planteja suposa la millora de l'accés actual al sector amb
la construcció d'una nova rotonda sobre la carretera BV-5122 just a l'extrem sud-oest del sector i que
connectaria també el camí vell de Fogars que creua tot el sector de nord a sud. La construcció de la
rotonda comportarà modificar el pas actual del torrent del Gorg Negre sobre la carretera de la Diputació
i això vol dir modificar l'estructura actual existent.
Per contra no hi ha més afectacions sobre altres vies de comunicació ni tampoc s'afecta la mobilitat
actual dins el sector que es veurà millorada amb el desenvolupament del present Pla de Millora Urbana.
No hi ha diferències significatives entre les dues alternatives analitzades el que fa a l'impacte sobre les
infraestructures i evidentment serà millor que la situació actual (alternativa 0).
Com que no es preveuen afectacions importants sobre les infraestructures existents, l’impacte previst es
valora com a POSITIU i es caracteritzaria per ser poc directe, simple, a mig termini, permanent,
irreversible, irrecuperable, localitzat i proper a l’origen.
-

Medi socio-econòmic:

En aquest l’impacte es valora clarament com a POSITIU ja que el futur desenvolupament del sector
industrial, logístic i comercial ha de comportar la implantació de noves activitats que suposarà la creació
de nous llocs de treball tant directes dins el sector com indirectes i també una millora de l'economia del
poble de Tordera i possiblement també d'altres pobles veïns com Palafolls, Hostalric
Així l'impacte previst sobre el medi soci-econòmic es valora com a POSITIU per les alternatives 1 i 2 i
sense poder establir diferències significatives entre les mateixes, mentre que per l'alternativa 0 com a
molt es pot valorar com a COMPATIBLE pel fet de deixar-ho tot tal i com està a dia d'avui.
-

Patrimoni arquitectònic i arqueològic

Segons les dades consultades i el treball de camp portat a terme no hi ha presència dins el sector ni en
el seu entorn proper de cap jaciment conegut del patrimoni arquitectònic o arqueològic.
Si que per l'extrem sud del sector i creuant el mateix hi discorre un a ruta d'interès cultural com seria el
passeig fluvial de la Tordera i una ruta verda resseguint part del curs de la Tordera i del Gorg Negre que
no es preveu que puguin veure's afectat o si es dona serà de manera puntual i temporal i seran restituïts
al final de la urbanització del sector.
Així l’impacte previst es valora com a COMPATIBLE ja que en cap cas es preveu una afectació dels
elements patrimonials ni del seu entorn més proper en les dues alternatives plantejades.
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-

Contaminació lumínica:

Els nivells de contaminació lumínica de la zona de projecte a dia d’avui és MITJANA-BAIXA amb nivells
més alts a l'entorn de les industries ja implantades, sobre tot quan hi ha activitats a l'aire lliure i també
en part a l'entorn de la carretera de la Diputació tot i que no és massa transitada. Els nivells més baixos
els trobem al sector nord ja més allunyada de la carretera i de les activitats existents.. Hi ha poca
incidència de focus contaminants exteriors ja que les zones més poblades queden allunyades i la
incidència del poble de Tordera és poc significatiu.
La futura ordenació i urbanització de tot aquest sector industrial no ha de comportar canvis massa
significatiu respecte a la situació actual, tot i que de bon segur hi haurà un cert increment si hi comparem
amb la situació actual quan el desenvolupament del futur sector industrial sigui total ja que hi haurà nou
focus contaminants per les futures industries o activitats que s'hi puguin implantar, tot i així en cap cas
el nivell de contaminació lumínica serà especialment important.
Referent al possible impacte lumínica sobre les zones habitades més properes, que són poques, o fins i
tot la incidència sobre el nucli urbà de Tordera es preveu poc significatiu, i no es preveu puguin patir uns
increments més perceptibles de la contaminació lumínica pel desenvolupament del sector mina d'Or.
Per tal de minimitzar el previsible increment de la contaminació lumínica, s’hauran de preveure tota un
conjunt de mesures per a disminuir aquesta contaminació, tal i com venen definits pel Decret 82/2005
de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, com poden ser:
 Evitar el sobreenllumenat, a partir de la instal·lació únicament dels punts d’enllumenat
necessaris per a la visió i per a la seguretat
 Instal·lació de sistemes automàtics reguladors de l’enllumenat, adequant-se així a la lluminositat
natural
 Utilització de làmpades de major eficiència energètica i de mínima emissió de flux lluminós, i
enfocades cap al terra i no cap a l’exterior ni en direcció a les carreteres
 Les àrees d’il·luminades es concentraran en la zona a il·luminar, i amb enfocament cap al terra,
evitant la dispersió horitzontal i vertical del feix de llum
Així l’impacte previst de la contaminació lumínica el valorem com a COMPATIBLE-MODERAT per les
dues alternatives i es caracteritza per ser negatiu, indirecte, acumulatiu, a mig i llarg termini, temporal,
irreversible, irrecuperable, continu, extensiu i també allunyat a l’origen
Residus:
El Pla de Millora Urbana d'aquest sector industrial parcialment implantat no hauria de comportar un canvi
significatiu pel que fa a la generació de residus, tant en fase d’obres com sobre tot en fase d’explotació.
Tot i així tota la tipologia de residus generats caldrà gestionar-los d’acord amb la normativa actual portant
a terme una recollida selectiva dels mateixos i caldrà destinar contenidors específics per cada tipus de
residu i que hauran de ser gestionats per les mateixes activitats a través d'un gestor autoritzat i també
els contenidors de les zones comuns (vials, zones verdes, equipaments...) s'hauran de gestionar a través
de l'ajuntament o de les empreses que tingui contractades.
Un punt important a controlar serà la gestió dels residus sobre tot de construcció que es generaran en
l'enderroc de les construccions en ruïnes existents.
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Caldrà controlar tots els residus generats per la maquinària que treballi durant les obres com combustible,
oli, bateries... es gestionin d’acord amb la normativa vigent i sempre evitant qualsevol abocament
incontrolat al terra. Una atenció especial pel que fa a la seva gestió dels residus perillosos de manera
que serà imprescindible el seu correcte emmagatzematge i també que estiguin aïllats de terra (per evitar
que es contamini per un hipotètic vessament) en una zona protegida de les inclemències
meteorològiques i perfectament tancades i tapades.
Així, tenim que el possible impacte de l’activitat referent als residus es valora com a COMPATIBLEMODERAT, i serà bàsic i fonamental la bona disposició pel que fa a l'organització a nivell municipal no
només pel que fa a la disposició i nombre de contenidors que s’hi instal·lin sinó també a la gestió,
tractament, emmagatzematge i transport dels mateixos que caldrà fer-ho d’acord amb la normativa vigent
i amb el mínim risc possible per l’entorn.
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Coherència mediambiental del projecte:
La proposta de Pla de Millora Urbana del sector Mina d'Or de Tordera comportarà la consolidació d'un
sector industrial actualment parcialment implantat amb presència de diverses activitats industrials i que
com a fet més destacable és que limita amb la Xarxa Natura 2.000 de rius i estanys de la Tordera tant
per l'est com per l'extrem sud-oest a l'entorn del torrent del Gorg Negre i que també destaca sobre tot el
fet que en bona part es troba en zones potencialment inundables per les avingudes del riu Tordera.
Així els principals impactes que es podran generar vindrà donats per:
-

-

-

-

Convertir en sòl industrial, terrenys que a dia d'avui encara no es troben urbanitzats, tot i que
la major part del sector sí que ja es troba urbanitzat.
No hi ha afectació de terrenys agrícoles ni de regadiu ni de secà.
Possible impacte paisatgístic per l'exposició visual que hi pot haver-hi des de la carretera de
la Diputació que fa de límit sud del sector, sobre tot pel fet que es preveu que s'hi puguin
implantar edificacions d'alçada considerable.
Risc d'inundabilitat del sector i per aquests fet caldrà l'aplicació de mesures correctores con
la construcció de diversos murs de contenció i la construcció d'un canal de desguàs coma m
és importants.
Risc d'afectacions sobre superfícies que es troben dins dels límits de la Xarxa Natura 2.000
sobre tot en el seu extrem sud-oest a l'entorn del torrent del Gorg Negre. Tot i així un dels
objectius principals del projecte és minimitzar o eliminar possibles afectacions dels espais
protegits.
Hi haurà un impacte especialment significatiu pel que fa a la reordenació de tot aquest sector
industrial implantat des de fa anys i que no es troben suficientment ni correctament
implantats.

Aquesta proposta d’actuació ja està prevista en el planejament vigent a Tordera i preveu aquesta
implantació d'un sector industrial a la llera dreta del riu Tordera a l'entorn de la seva confluència amb el
torrent del Gorg Negre.
Per tant ens trobem que el Pla de Millora Urbana en el sector Mina d'Or pugui generar un nivell d’impactes
especialment significatiu sobre el medi físic (hidrologia...), el medi biològic (afectació Xarxa Natura
2.000...), tot i que en global l’impacte general de tot el projecte no és valora com a especialment
significatiu sobre tot si es contrapesa que bona part del sector industrial ja s'hi troba implantat tot i que
cal una millor ordenació del mateix.
Tot seguit es presenta una taula que, un cop definits i caracteritzats els impactes, reflecteix la seva
valoració qualitativa de manera que sigui possible visualitzar l’impacte global que provocaria el
desenvolupament del Pla de Millora Urbana. Per això, s’han valorat les afectacions sobre cada un dels
diferents vectors ambientals analitzats anteriorment i s’ha donat una valoració qualitativa per l’impacte
que es pugui generar sobre cada un d’aquests vectors:
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Valoració dels impactes
FACTORS AMBIENTALS
Alternativa 1
Geologia

MODERAT

Edafologia

MODERAT

Hidrologia

MODERAT

Qualitat de l’aire

COMPATIBLE

Impacte acústic

COMPATIBLE

Explotació recursos naturals

COMPATIBLE MODERAT

Espais de protecció especial

MODERAT

Vegetació

COMPATIBLE MODERAT

Fauna i població animal

COMPATIBLE MODERAT

Paisatge
Agricultura i Usos del sòl

MODERAT
COMPATIBLE MODERAT

Ordenació del territori

POSITIU

Infraestructures i vies de comunicació

POSITIU

Socioeconòmic

POSITIU

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic
Contaminació lumínica
Residus o impacte residual

COMPATIBLE
COMPATIBLE MODERAT
COMPATIBLE MODERAT

Alternativa 2
MODERAT
MODERAT
MODERAT
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE MODERAT
COMPATIBLE MODERAT
COMPATIBLE MODERAT
COMPATIBLE MODERAT
MODERAT
COMPATIBLE MODERAT
POSITIU
POSITIU
POSITIU
COMPATIBLE
COMPATIBLE MODERAT
COMPATIBLE MODERAT

Com es pot observar, els impactes més significatius es donen sobre la geologia (excavacions i pujar la
cota del terreny), edafologia (afectació del sòl i canvi d’usos del mateix), la hidrologia (modificació del
curs d'alguns torrents secundaris i risc inundabilitat), sobre els espasi protegits (afectació de la Xarxa
Natura 2.000),... mentre que n'hi ha d’altres com la vegetació, la fauna, el paisatge, els usos del sòl...
que es produirà una certa incidència, però no és especialment significativa. Per contra hi haurà un
impacte favorable tant pel que fa referència a l'ordenació del territori, infraestructures, la millora del medi
socio-econòmic.
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Igualment es preveu que l'alternativa 2 generi un impacte menys significatiu si ho comparem amb
l'alternativa 1 sobre tot pel fet que es preveu no afectar la xarxa Natura 2.000 i una millor ordenació
urbanística del sector.
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4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA.

Objectius ambientals

Alternativa 0

Preservar els espais i elements de valor
rellevant del territori situats dins del sector
o en terrenys perimetrals del mateix, entre
els quals es destaquen els inclosos en la
xarxa Natura 2000 i el PEIN.

Si no hi ha actuació no hi ha afectació de
la Xarxa Natura 2.000.
No s'estableixen franges de protecció a
l'entorn de les mateixes.

Compliment objectiu ambiental

Mitjà

Prevenir el risc d’inundació i racionalitzar
l’ús de l’aigua en el marc d’un model
eficient.

Compliment objectiu ambiental

La situació actual comporta que les
activitats existents es troben dins de
zones potencialment inundables.
No hi ha mesures establertes per afavorir
l'estalvi d'aigua.
No hi ha xarxa de sanejament separativa

Mínim

Minimitzar el consum de sòl, d’acord amb
un model territorial globalment eficient i
atent als condicionants ambientals
existents, que contribueixi, alhora, a
assolir una més mobilitat sostenible.

No hi ha ordenació del sòl industrial que
es troba dispers per aquest entorn.
Al no haver-hi actuació no hi ha
moviments de terres.
No es millora la integració ambiental i
paisatgística de la vialitat existent

Compliment objectiu ambiental

Mitjà

Alternativa 1

Alternativa 2

La construcció del canal afecta terrenys
inclosos dins la Xarxa Natura 2.000
No s'estableixen franges de protecció a
l'entorn del torrent del Gorg Negre si a
l'entorn de la Tordera.
No es minimitzen suficientment els
efectes de la proposta sobre les
espècies de fauna protegida, evitant
afectacions significatives derivades de
l’ocupació, la fragmentació o la
degradació del seu hàbitat.

No es preveu afectació de la Xarxa
Natura 2.000 fora la construcció del
mur de contenció resseguint el traçat
de la carretera.
S'estableixen franges de protecció
(zones verdes, espais lliures) a l'entorn
de les àrees ambientalment més
sensibles
Es minimitzen els efectes de la
proposta sobre les espècies de fauna
protegida, evitant afectacions
significatives derivades de l’ocupació,
la fragmentació o la degradació del seu
hàbitat.

Baix

Alt

Es proposen mesures correctores per
eliminar el risc de trobar-se dins de
zones potencialment inundables.
A la normativa del sector s'establiran
mesures establertes per afavorir
l'estalvi d'aigua.
S'establirà una xarxa de sanejament
separativa

Es proposen mesures correctores per
eliminar el risc de trobar-se dins de
zones potencialment inundables.
A la normativa del sector s'establiran
mesures establertes per afavorir
l'estalvi d'aigua.
S'establirà una xarxa de sanejament
separativa

Alt

Alt

Es buscà compactar i ordenar el sòl
industrial en tot el sector industrial
proper a la Tordera.
Moviments de terres notables per
l'excavació del canal i per pujar la cota
de les zones a urbanitzar
Es preveu millorar la integració
ambiental i paisatgística de la vialitat
existent

Es buscà compactar i ordenar el sòl
industrial en tot el sector industrial
proper a la Tordera.
Moviments de terres notables per
l'excavació del canal i per pujar la cota
de les zones a urbanitzar
Es preveu millorar la integració
ambiental i paisatgística de la vialitat
existent

Mitjà- Alt

Mitjà- Alt
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Objectius ambientals

Garantir una adequada integració
paisatgística de la proposta.

Compliment objectiu ambiental

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

La no actuació no comporta cap millora
per afavorir la integració paisatgística del
sector industrial existent.
No hi ha definició de tipologies
edificatòries ni regulació de les mateixes.
No es preveuen l'aplicació de mesures
d'integració paisatgística del sector
No hi ha cap actuació encamina a la
protecció dels espais de lleure presents

Les mesures correctores que es
proposen van encaminades a una
millora de la integració paisatgística del
sector industrial
Hi pot haver-hi un cert impacte visual
per noves edificacions de gran alçada
(fins a 25 metres).
Es mantindran i s'afavorirà la
conservació i millora dels espais de
lleure present

Les mesures correctores que es
proposen van encaminades a una
millora de la integració paisatgística del
sector industrial
Hi pot haver-hi un cert impacte visual
per noves edificacions de gran alçada
(fins a 25 metres).
Es mantindran i s'afavorirà la
conservació i millora dels espais de
lleure present.
Es crea una franja de protecció visual
des de la carretera BV-5122

Mínim

Prevenir i corregir la contaminació
acústica, lumínica i electromagnètica, i
gestionar adequadament els residus que
es puguin generar.

Mantenir la situació actual no comporta
cap proposta concreta per a la reducció
de la contaminació acústica, lumínica ni
electromagnètica.
No hi ha un control específic sobre la
generació i tractament dels residus
produïts

Compliment objectiu ambiental

Baix

Minimitzar la contribució del Pla de millora
urbana a les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle i reduir la
vulnerabilitat front als impactes del canvi
climàtic.

Compliment objectiu ambiental

El manteniment de la situació actual no
aporta cap actuació encaminada a la
reducció de l'efecte hivernacle.

Mínim

Mitjà

Mitjà-Alt

La normativa del sector incorporarà
mesures concretes per minimitzar
l'impacte acústic i lumínic així com
actuacions per a millorar la producció,
gestió i tractament dels residus
generats.
Aquest document ambiental fa una
proposta de mesures correctores per
minimitzar l'impacte acústic i lumínic
així com la gestió de residus.

La normativa del sector incorporarà
mesures concretes per minimitzar
l'impacte acústic i lumínic així com
actuacions per a millorar la producció,
gestió i tractament dels residus
generats.
Aquest document ambiental fa una
proposta de mesures correctores per
minimitzar l'impacte acústic i lumínic
així com la gestió de residus.

Alt

Alt

La normativa del sector incorporarà
directrius encaminades a la reducció de
l'efecte hivernacle i del canvi climàtic,
sobre pel que fa referència a les noves
construccions i activitats a implantar-hi
en el futur.
La mobilitat del sector es planteja per
afavorir la mobilitat més sostenible

Alt

La normativa del sector incorporarà
directrius encaminades a la reducció de
l'efecte hivernacle i del canvi climàtic,
sobre pel que fa referència a les noves
construccions i activitats a implantar-hi
en el futur.
La mobilitat del sector es planteja per
afavorir la mobilitat més sostenible

Alt
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En funció de l'anàlisi fet pel que fa a nivell de compliment dels objectius ambientals plantejats
anteriorment per les diferents alternatives confirma que la millor opció, des del punt de vista del medi
ambient, correspon a l'alternativa 2, ja que és la que millor s'ajusta pel que fa a nivell de compliment
dels diferents objectius ambientals seleccionats.
Fins i tot la proposta de desenvolupament o d'aplicació del Pla de Millora Urbana d'aquest sector de la
Mina d'Or ha de suposar una millora enfront de la No actuació (alternativa 0) ja que pel fet d'haver-hi
diverses activitats industrials implantades des de fa anys i en diferents moments en el temps, fa que no
hi han unes directrius concretes i regulades tant davant els fenòmens naturals (risc d'inundacions) com
per a la reducció i regularització dels possibles impactes acústic, lumínic, la gestió dels residus o
l'ampliació d'actuacions per a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i la vulnerabilitat del
sector en front al canvi climàtic.
Així mateix es valora que l'alternativa 2 compleix millor els diferents objectius ambientals plantejats ja
que sobre tot comporta una mínima afectació sobre superfícies incloses dins la Xarxa Natura 2.000 i el
fet d'establir una franja d'espais lliures o zona verda resseguit la llera del torrent del Gorg Negre també
suposa una millora pel que fa a establir una millor protecció dels espais més sensibles i afavorir una
millor integració paisatgística del sector.
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5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ADOPTADA
5.a/ Descripció de l’alternativa escollida
El PEMU “La Mina d’Or” defineix una actuació global necessària per tal de garantir el correcte
desenvolupament de les obres d’urbanització per a l’execució dels serveis urbanístics a més de les obres
de la rotonda d’intersecció del vial vertebrador amb la ctra. BV-5122 i de les obres de les mesures
correctores contra el risc d’inundació
Les mesures correctores contra el risc d'inundació a l'àmbit i de La Mina d'Or inclouen l’execució
d’un canal de desguàs per prevenir els efectes de les inundacions de la Tordera i que serveix així
mateix per endegar els Torrents de Can Mates, La Mina d’Or i El Gorg Negre fins a la SEVA
desembocadura a la Tordera. Aquest projecte obliga a incorporar al present projecte d’urbanització el
disseny d’un pont per tal d’accedir a la carretera BV-5122, modificant l'accés actual que es convertiria
en una rotonda per a poder accedir al sector des de la carretera de la Diputació, concretament en el
p.k. 1+393.
A l’àmbit es poden diferenciar dues zones: zona A, corresponent a la part est del sector a la que està
implantada l’empresa TORHO i les tres empreses relacionades amb ella, i la zona B, corresponent al
subsector oest, a on està implantada l’empresa CÍTRICOS I REFRESCANTES. Ambdues zones
quedaran separades pel futur canal de laminació d’avingudes de La Tordera. Dins aquest subsector de
ponent també hi trobem les ruïnes d'una antiga activitat industrial amb diverses naus amb un estat de
conservació pèssim.
El projecte contempla l'aplicació de diverses mesures correctores per fer front al risc d'inundabilitat del
sector, que bàsicament són de tipus estructural i contemplen l’execució d’un canal de laminació, la
construcció de murs de defensa contra inundacions i elevacions del vial vertebrador a la cota
necessària per tal que les edificacions actuals i futures no siguin afectades per la zona inundable.
Concretament les actuacions que es proposen són:
1. Mur de defensa situat al Nord i Est de Decotec: a l’extrem nord el mur de defensa haurà de
superar la cota de 32 metres, i també a l’extrem oest de Decotec haurà de superar la cota 32 metres i
a l’extrem est de Decotec la cota proposada és 30 metres.
2. Aixecament i terraplenat del vial vertebrador a la cota 30,90 metres.
3. Canal de laminació o desguàs: l’encaix en el terreny del traçat del canal de laminació permet
desviar, abans de la ubicació de la nova rotonda, la traça de la llera del Torrent La Mina d’Or per evitar
construir un segon pont sota la rotonda i així poder solucionar amb un únic pont el pas del vial d’accés
al polígon sobre el canal de laminació i sobre el torrent La Mina d’Or.
La part d'excavació d'aquest canal de desguàs, en el sector a l'entorn del torrent del Gorg Negre es
planteja fora dels límits de la Xarxa natura 2.000. L'excavació del nou canal es realitzarà únicament
en la zona qualificada de Sistema Hídric i zona verda que queda fora de la xarxa Natura, i obtenint la
secció màxima prevista gràcies al confinament del canal realitzat mitjançant una mota de protecció
dels terrenys de La Mina d’Or que s’ha de situar a la cota +30,90 pel marge esquerre, i un mur, si
s’escau per què la cota del terreny no sigui suficient, allò més tou possible al marge dret, a 8 metres
de l'actual traçat de la BV-5122.
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El canal de desguàs tindria 1.372 metres de llargària; l’amplada és variable, inicialment decreixent de
forma sensiblement continua des dels 65 metres a l’inici (PK 0+000) als 30 metres (PK 0+320) i
posteriorment torna a decréixer suaument fins als 25 metres (PK 0+660); finalitzat aquest tram (PK
0+870) tenim un punt singular passant l’amplada de la secció dels 25 metres als 50 metres (PK 0+970),
i a partir d’aquí fins a la finalització del canal continua amb aquesta amplada. El pendent és uniforme a
l'entorn del 0,64%. Els trams són els següents:

Esquema i secció tipus del canal

4. Vial interior: la rasant del vial interior que correspon al Camí Vell d’Hostalrich a Tordera es
disposi igualment a la cota 30,90.
Pel que fa al sistema viari, l’ordenació viària de la zona A es desenvolupa mitjançant un únic eix paral·lel
al nou canal de laminació i que segueix la traça de l’actual Camí Vell d’Hostalric. Aquest
desenvolupament només permet ubicar les indústries a una banda del vial, i l‘altra banda queda el canal
de laminació de La Tordera. S’ha considerat que l’amplada optima per la calçada és de 7 metres, amb
dos carrils de 3,50 metros cadascun, ja que per les condicions geomètriques permeten una circulació
fluida de tot tipus de vehicle. El costat dret del vial ha de tenir vorera i aparcament, ja que dona
directament a les parcel·les urbanitzades.
L’entrada al sector es produeix per una nova rotonda sobre la carretera BV-5122 en el punt kilomètric
p.k.1+393, a cent metres de l’actual accés. Aquesta nova entrada ve condicionada pel canal de
laminació, que a més recull les aigües del torrent de la Mina d’Or i el torrent de Can Mates, i que per tal
de salvar-lo és necessari la construcció d’un pont de 25 metres de llum.
Els espais lliures es localitzen en paral·lel als terrenys protegits com Xarxa Natura 2000, formant una
franja paral·lela a La Tordera i a canal de laminació que afecta a la Xarxa Natura 2000 a la part de la
desembocadura del torrent del Gorg Negre a la connexió amb el torrent de La Mina d’Or, de forma que
conjuntament amb les mesures correctores permetin una correcta transició entre el sòl urbà i el medi
natural, garantint a més una major protecció a les àrees protegides.
Els equipaments se situen a l’extrem nord del sector, de forma que pugui utilitzar-se conjuntament amb
la zona d’equipaments del Pla Parcial de Can Buscà Sud, i així obtenir una peça d’equipaments de més
de 24.700 m2.
Es mantindrà els terrenys existents a la part alta de la pedrera de Can Buscà per tal de qualificar-los
com a Sistema de Serveis Tècnics.
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L’aprofitament privat qualificat de Zona Industries Mitjana Mina d'Or (clau IMD) s’ordena seguint l'espai
ja edificat i consolidat amb les activitats econòmiques existents tant de la zona A com de la zona B.
Pel que fa referència a la xarxa d’aigües residuals del sector es desenvolupa recollint mitjançant
col·lectors l'aigua de totes les parcel·les en un punt situat a l’extrem o central de l’àmbit, al PK 0+355
del vial vertebrador. En aquest punt se situarà un pou de bombeig que impulsarà les aigües fins a
l’EDAR de Tordera, aprofitant la canonada d’impulsió existent que porta les aigües residuals de la
urbanització Niàgara Park a la EDAR de Tordera.
Les aigües provinents de la part del sector que queda a l’oest del canal de laminació, Zona B,
s’incorporaran a la xarxa general mitjançant un bombeig que discorrerà per sota del canal.
L’abastiment d’aigua prové de la canonada existent que passa actualment pel vial (amb una nova
canonada ja que l’existent es veu afectada per les obres). La xarxa està composta per una canonada
principal que discorre longitudinalment al vial de la qual es fan directament les noves escomeses per
tal de donar subministrament a les parcel·les. Per donar servei a les parcel·les que queden al costat
oest del canal de laminació, es farà un braç de la canalització principal sota la llera del canal.
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5.b/ Incorporació de les determinacions establertes en el document d'abast
Segons el document d'abast emès pels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i concretament l’oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona, amb data 17 de desembre de 2.018 i número OTAABA20180138, l’estudi
ambiental estratègic (EAE) haurà d’analitzar en més detall els següents aspectes relatius a la proposta
del Pla de Millora Urbana del sector Mina d'Or del terme municipal de Tordera.
1. Punt 4.1.1. Valoració global del document inicial estratègic:
“Manca completar els objectius i criteris ambientals proposats, l’anàlisi d’alternatives i la identificació
dels efectes del Pla (topogràfics, paisatgístics, en matèria de canvi climàtic, etc.). En conseqüència,
caldrà tenir en compte aquestes indicacions, i afegir o corregir la resta d’aspectes que s’indiquen tot
seguit (en cursiva).
Els objectius ambientals s'han incorporat i descrit en l'apartat. 2.- Determinació requeriments ambientals
significatius en l’àmbit del projecte, en punt d Objectius ambientals
2. Punt 4.1.2. Relació amb altres plans i programes:
Cal tenir en compte allò establert a l’article 2.6 de les Normes d’ordenació territorial (NOT), segons el
qual els espais de protecció especial han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat i, amb aquesta
finalitat, han de classificar-se de sòl no urbanitzable i atendre al règim establert en aquest article, si bé,
excepcionalment i de manera justificada, es pot incloure alguna peça en sectors o polígons per garantirne la permanència com a espai obert mitjançant la seva incorporació al sistema d’espais lliures. Dit
això, les NOT recorden que en el cas de plans que afectin directament o indirecta espais inclosos en la
xarxa Natura 2000 es garantirà el compliment de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig.
En la selecció de les alternatives i anàlisis de les mateixes, ja s'ha especificat que l'alternativa escollida
(alternativa 2) l'actuació corresponen a la construcció del canal que es projecte portar a terme queda
fora dels límits de la Xarxa Natura 2.000 i només queda dins de la superfície de la Xarxa Natura el muret
de protecció de la carretera. Concretament es pot trobar en el punt 5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE
L’ALTERNATIVA ADOPTADA, i més concretament en el punt 5.a/ Descripció de l’alternativa escollida
del present document.
3. Punt 4.1.2. Relació amb altres plans i programes:
Així mateix, estableixen que els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament
en espais de protecció especial hauran d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i
evitin interferir en els connectors ecològics, els corredors hidrogràfics i els elements singulars del
patrimoni natural (hàbitats d’interès, etc.). En tot cas, l’anàlisi de la inserció de les infraestructures haurà
de demostrar que no s’afecten de forma substancial els valors de l’àrea d’espais de protecció especial
on s’ubicarien.
En el punt 5 del present document de DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ADOPTADA
I més concretament en el punt 5.a/ Descripció de l’alternativa escollida del present document, ja
s'especifica que la nova estructura a construir sobre la carretera de la Diputació és un desplaçament de
l'estructura actual sense generar nous talussos en desmunt i terraplè.
Així mateix l'execució del canal de laminació mitjançant l'excavació i desforestació només es porta a
terme fora dels límits de la zona protegida per la Xarxa Natura 2.000
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4. Punt 4.1.2. Relació amb altres plans i programes:
Addicionalment, caldrà tenir en compte les determinacions del planejament general vigent pel que fa a
la regulació del sistema hidrològic, les activitats industrials, els paràmetres aplicables a la zona d’indústria
mitjana (alçada màxima, etc.), i els moviments de terres i murs admesos.
Aquesta informació ja s'ha incorporat en la normativa específica del Pla de Millora Urbana del sector i
s'han tingut present les determinacions del planejament general vigent.
5 Punt 4.1.2. Relació amb altres plans i programes
L’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de 18 d’octubre de 2018, es
remet a l’informe tipus corresponent, el qual identifica la normativa sectorial vigent. Alhora, requereix que
en l’avaluació de la qualitat de l’aire s’indiqui la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la qual pertany el
municipi afectat pel Pla, es detallin les estacions de què disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya en aquesta zona, i s’avaluï la qualitat de l’aire a partir de les
dades obtingudes en els darrers 5 anys a les estacions de la ZQA corresponent.
Tota aquesta informació s'ha incorporat en l'apartat 2.- Determinació requeriments ambientals
significatius en l’àmbit del projecte. Subapartat a/ Descripció dels aspectes ambientalment rellevants i
més concretament en el punt 18.- Qualitat de l’aire
6 4.1.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla
En relació amb l’anterior, cal dir que, segons les bases cartogràfiques disponibles, l’àmbit principal del
Pla confronta/solapa pel seu límit est amb hàbitats catalogats d’interès comunitari no prioritari,
corresponents a rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri p.p.
i del Bidention p.p. (codi 3270), rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del PaspaloAgrostidion orlades d’àlbers i salzes (codi 3280), rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles
del Paspalo- Agrostidion (codi 3290), jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del
Molinio- Holoschoenion (codi 6420), així com amb l’hàbitat prioritari de vernedes i altres boscos de
ribera afins (Alno-Padion)(codi 91E0). Alhora, el límit sud d’aquest subsector se situa adjacent als
hàbitats no prioritaris d’alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi 92A0) i bosquines i matollars
meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio- Tamaricetea) (codi 92D0).
Tota aquesta informació pel que fa als hàbitats d'interès comunitari s'ha incorporat en l'apartat 2.Determinació requeriments ambientals significatius en l’àmbit del projecte. Subapartat a/ Descripció dels
aspectes ambientalment rellevants i més concretament en el punt 9 Vegetació, tot i que en bona part
són hàbitats que en cap cas es podran veure afectats pel projecte ja que queden fora dels límits del
mateix.
7 4.1.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla
Cal posar de manifest que, segons les bases cartogràfiques disponibles, a l’àmbit d’estudi o el seu
entorn proper es poden identificar les espècies de fauna protegida següents: Atelerix algirus, Alytes
obstetricans, Bufo calamita, Coenagrion mercuriale, Elaphe longissima, Emys orbicularis, Hyla
meridionalis, Lucanus cervus, Mauremys leprosa, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis
capaccini, Myotis myotis, Myotis nattereri, Pelobates cultripes, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus
austriacus, Podarcis muralis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus
hipposideros, Rhinolophus mehely, i Triturus marmoratus, entre d’altres. Alhora, el subàmbit principal
limita amb una zona de distribució de la llúdriga (Lutra lutra) associada al curs de la Tordera.
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Tota aquesta informació pel que fa les espècies de fauna protegides que és possible estiguin presents
dins el sector s'ha incorporat en l'apartat 2.- Determinació requeriments ambientals significatius en
l’àmbit del projecte. Subapartat a/ Descripció dels aspectes ambientalment rellevants i més
concretament en el punt 10 Fauna.
8 4.1.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla
Cal dir que, segons les bases disponibles, al nord de l’establiment de Torho, S.A, i al subsector
septentrional, s’identifiquen àrees amb pendent superior al 20%.
Aquesta informació s'incorpora en els plànols adjunts al present document, però en el treball de camp
portat a terme s'ha pogut constatar que correspon a piles de materials acopiats i que en cap cas són
talussos naturals.
9 4.1.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla
En matèria de canvi climàtic, cal constatar que el document ambiental no incorpora informació sobre
les emissions actuals associades a l’àmbit d’estudi ni respecte a la seva vulnerabilitat a futurs escenaris
climàtics.
En l'apartat 6.- AFECTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC del present document incorporar una estimació de
les possibles emissions generades pel sector i s'han calculat amb el full Excel tipus de l'Oficina Catalana
del canvi climàtic.
4.1.5. Validació de l’anàlisi d’alternatives
Caldrà completar l’anàlisi realitzada valorant opcions de planejament alternatives, a banda de les
esmentades anteriorment, que permetin minimitzar els seus efectes sobre els espais de més valor
ambiental del sector i del seu entorn.
En l'apartat 3. DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ADOPTADA del
present document i concretament en el punt 3.a/ Alternatives considerades s'ha incorporat una nova
alternativa (alternativa 2) a on s'ha procurat minimitzar l'afectació del projecte sobre la Xarxa Natura
2.000.
10 Alhora, caldrà que l’estudi d’alternatives inclogui informació suficient per valorar globalment els
impactes de cada opció sobre la topografia, el paisatge i les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle. Finalment, caldrà confrontar les alternatives estudiades amb els objectius i criteris
ambientals definits en el present document d’abast, i incorporar la justificació tècnica corresponent pel
que fa a la valoració assignada, la qual haurà de tenir en compte els efectes tant de l’ordenació
proposada com de les actuacions previstes per fer front a la inundabilitat del sector.
En l'apartat 4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA. del present document
s'ha fet una anàlisi pel que fa a compliment dels objectius ambientals per a cada alternativa i s'ha vist
que l'alternativa 2 és la que compleix millor amb els objectius ambientals proposats.
11 4.2. Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç del Pla
La documentació aportada proposa la modificació de la secció d’aquest tram del torrent, contemplant
l’ampliació i excavació de la seva llera, amb desmunts que superen els 4 m d’alçada en alguns punts i
la implantació de trams de murs d’escullera (veure la imatge 5). Alhora, l’accés sud a la rotonda prevista
sobre la carretera BV-5122, la qual se situa adjacent a l’espai natural de referència, afectaria l’espai
protegit indicat.
77

Estudi ambiental estratègic
PLA DE MILLORA URBANA. SECTOR V UI‐10 LA MINA D’OR.
Terme municipal de TORDERA (Maresme)

L'alternativa escollida (alternativa 2) ja no comporta cap afectació del torrent del Gorg Negre i no es
preveu la modificació de la seva llera i per tant tampoc de la Xarxa natura 2.000, ja que el canal de
desguàs previst s'ha projectat sense afectar la llera actual del torrent.
4.2. Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç del Pla
El document ambiental no estima quantitativament els moviments de terra que suposarà el
desenvolupament del Pla (volums de desmunts i terraplens, balanç de terres dins de l’àmbit, etc.), pel
que caldrà completar aquesta informació per tal de poder valorar adequadament els seus efectes
topogràfics.
Aquesta informació relativa als moviments de terres s'ha incorporat en l'apartat 3 de Descripció
d’alternatives. Justificació de l’actuació proposada del present document i més concretament en el
subapartat 3.b/ Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada
sobre el medi ambient, en el primer punt que s'analitza els possibles impactes sobre la Geologia.
4.2. Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç del Pla.
El document ambiental no aporta cap estudi quantitatiu de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle de les alternatives plantejades, ni en compara els resultats amb els compromisos de
reducció del Pla d’acció d’energia sostenible de Tordera, pel que caldrà completar el document amb
dita informació, adoptant, si s’escau, noves mesures de mitigació, així com d’adaptació al canvi climàtic.
En l'apartat 6.- AFECTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC del present document incorporar una estimació de
les possibles emissions generades pel sector i s'han calculat amb el full Excel tipus de l'Oficina Catalana
del canvi climàtic del càlcul d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle.
12 4.2. Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç del Pla
Cal assenyalar que el document ambiental no valora l’impacte paisatgístic dels moviments de terres
associats a les mesures previstes vers el risc d’inundació, com ara l’aixecament i terraplenat del sector
o l’execució del canal de desguàs, a banda dels murs esmentats. Alhora, no pren en consideració
l’impacte visual de l’edificació, per a la qual el Pla admet una alçada màxima de 25 m en la zona
d’indústria mitjana, que es podria superar per elements tècnics, si se’n demostra la necessitat.
En l'apartat 3.b/ Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada
sobre el medi ambient i més concretament en l'apartat d'impacte sobre el paisatge ja s'ha incorporat
aquesta valoració del presumible impacte per la construcció de murs, elevació del terreny, construcció
del canal...
16.
5. Determinacions per al desenvolupament de l’alternativa seleccionada
Caldrà que l'ordenació finalment proposada, així com les mesures vinculades per fer front al risc
d’inundació del sector, minimitzin els efectes del Pla sobre els espais de la xarxa Natura 2000 i el PEIN,
i sobre el conjunt de la xarxa hidrogràfica, en relació amb la qual se’n promourà la menor artificialització
possible i la preservació i/o millora dels seus hàbitats.
L'alternativa seleccionada (alternativa 2) ja preveu minimitzar la possible afectació dels terrenys que
formen part de la Xarxa Natura 2.000 i al mateix temps ja preveu que tot el sector quedi fora dels límits
de les zones potencialment inundables.
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5. Determinacions per al desenvolupament de l’alternativa seleccionada
Caldrà garantir la màxima integració paisatgística de la proposta, regulant adequadament els
paràmetres edificatoris (alçada màxima, etc.), als efectes d’evitar que les noves edificacions previstes
suposin una ruptura estrident respecte a les pautes formals del seu entorn, i minimitzant els moviments
de terres i les dimensions dels murs requerits, en la mesura del possible, tot plegat de forma coherent
amb el planejament general vigent.
En el document urbanístic s'especifica les característiques edificatòries que podran tenir les noves
edificacions de tipus industrial que es puguin implantar en un futur en el sector, i en aquest cas les
alçades que es plantegen, són per poder ubicar-hi magatzems logístics que requereixen d'alçades
notables, de manera que caldrà proposar mesures correctores per a poder dissimular els edificis alts.
Pel que fa a l'alçada dels murs proposats estarà condicionat als requeriments dels estudis d'inundabilitat
que s'han fet.
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A continuació es mostra una taula on s’indica els apartats i els punts concrets on s’han incorporat les
determinacions del document de referència:
Determinacions del document d'abast
Manca completar els objectius i criteris ambientals
proposats, l’anàlisi d’alternatives i la identificació
dels efectes del Pla (topogràfics, paisatgístics, en
matèria de canvi climàtic, etc.). En conseqüència,
caldrà tenir en compte aquestes indicacions, i afegir
o corregir la resta d’aspectes que s’indiquen tot
seguit (en cursiva).
Cal tenir en compte allò establert a l’article 2.6 de les
Normes d’ordenació territorial (NOT), segons el qual
els espais de protecció especial han de mantenir la
condició d’espai no urbanitzat i, amb aquesta
finalitat, han de classificar-se de sòl no urbanitzable i
atendre al règim establert en aquest article, si bé,
excepcionalment i de manera justificada, es pot
incloure alguna peça en sectors o polígons per
garantir-ne la permanència com a espai obert
mitjançant la seva incorporació al sistema d’espais
lliures. Dit això, les NOT recorden que en el cas de
plans que afectin directament o indirecta espais
inclosos en la xarxa Natura 2000 es garantirà el
compliment de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE,
de 21 de maig.
“Així mateix, estableixen que els nous elements
d’infraestructures
que
s’hagin
d’ubicar
necessàriament en espais de protecció especial
hauran d’adoptar solucions que minimitzin els
desmunts i terraplens, i evitin interferir en els
connectors ecològics, els corredors hidrogràfics i els
elements singulars del patrimoni natural (hàbitats
d’interès, etc.). En tot cas, l’anàlisi de la inserció de
les infraestructures haurà de demostrar que no
s’afecten de forma substancial els valors de l’àrea
d’espais de protecció especial on s’ubicarien.
Caldrà tenir en compte les determinacions del
planejament general vigent pel que fa a la regulació
del sistema hidrològic, les activitats industrials, els
paràmetres aplicables a la zona d’indústria mitjana
(alçada màxima, etc.), i els moviments de terres i
murs admesos.

Incorporació a l’EAE

En l’apartat. 2.- Determinació requeriments
ambientals significatius en l’àmbit del projecte,
en punt d Objectius ambientals

En l’apartat punt 5. DESCRIPCIÓ
AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA
ADOPTADA, i més concretament en el punt
5.a/ Descripció de l’alternativa escollida del
present document.

DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE
L’ALTERNATIVA ADOPTADA
I més concretament en el punt 5.a/ Descripció
de l’alternativa escollida del present document,
ja s'especifica que la nova estructura a
construir sobre la carretera de la Diputació és
un desplaçament de l'estructura actual sense
generar nous talussos en desmunt i terraplè.
.

s'ha incorporat en la normativa específica del
Pla de Millora Urbana del sector i s'han tingut
present les determinacions del planejament
general vigent.
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Determinacions del document d'abast
L’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic, de 18 d’octubre de 2018, es remet a
l’informe tipus corresponent, el qual identifica la
normativa sectorial vigent. Alhora, requereix que en
l’avaluació de la qualitat de l’aire s’indiqui la Zona de
Qualitat de l’Aire (ZQA) a la qual pertany el municipi
afectat pel Pla, es detallin les estacions de què
disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya en aquesta
zona, i s’avaluï la qualitat de l’aire a partir de les dades
obtingudes en els darrers 5 anys a les estacions de la
ZQA corresponent.
Segons les bases cartogràfiques disponibles, l’àmbit
principal del Pla confronta/solapa pel seu límit est
amb hàbitats catalogats d’interès comunitari no
prioritari, corresponents a rius amb vores llotoses
colonitzades
per
herbassars
nitròfils
del
Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p. (codi
3270), rius mediterranis permanents, amb gespes
nitròfiles del Paspalo- Agrostidion orlades d’àlbers i
salzes (codi 3280), rius mediterranis intermitents,
amb gespes nitròfiles del Paspalo- Agrostidion (codi
3290), jonqueres i herbassars graminoides humits,
mediterranis, del Molinio- Holoschoenion (codi
6420), així com amb l’hàbitat prioritari de vernedes i
altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)(codi
91E0). Alhora, el límit sud d’aquest subsector se
situa adjacent als hàbitats no prioritaris d’alberedes,
salzedes i altres boscos de ribera (codi 92A0) i
bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres
i llocs humits (Nerio- Tamaricetea) (codi 92D0).
Segons les bases cartogràfiques disponibles, a
l’àmbit d’estudi o el seu entorn proper es poden
identificar les espècies de fauna protegida següents:
Atelerix algirus, Alytes obstetricans, Bufo calamita,
Coenagrion mercuriale, Elaphe longissima, Emys
orbicularis, Hyla meridionalis, Lucanus cervus,
Mauremys leprosa, Miniopterus schreibersii, Myotis
blythii, Myotis capaccini, Myotis myotis, Myotis
nattereri, Pelobates cultripes, Pipistrellus pygmaeus,
Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Rhinolophus
euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus
hipposideros, Rhinolophus mehely, i Triturus
marmoratus, entre d’altres. Alhora, el subàmbit
principal limita amb una zona de distribució de la
llúdriga (Lutra lutra) associada al curs de la Tordera.

Incorporació a l’EAE

S'ha incorporat en l'apartat 2.- Determinació
requeriments ambientals significatius en
l’àmbit del projecte. Subapartat a/ Descripció
dels aspectes ambientalment rellevants i més
concretament en el punt 18.- Qualitat de l’aire
.

S'ha incorporat en l'apartat 2.- Determinació
requeriments ambientals significatius en
l’àmbit del projecte. Subapartat a/ Descripció
dels aspectes ambientalment rellevants i més
concretament en el punt 9 Vegetació

S'ha incorporat en l'apartat 2.- Determinació
requeriments ambientals significatius en
l’àmbit del projecte. Subapartat a/ Descripció
dels aspectes ambientalment rellevants i més
concretament en el punt 10 Fauna.
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Determinacions del document d'abast
Segons les bases disponibles, al nord de
l’establiment de Torho, S.A, i al subsector
septentrional, s’identifiquen àrees amb pendent
superior al 20%.

En matèria de canvi climàtic, cal constatar que el
document ambiental no incorpora informació sobre
les emissions actuals associades a l’àmbit d’estudi ni
respecte a la seva vulnerabilitat a futurs escenaris
climàtics.

Caldrà completar l’anàlisi realitzada valorant opcions
de planejament alternatives, a banda de les
esmentades anteriorment, que permetin minimitzar
els seus efectes sobre els espais de més valor
ambiental del sector i del seu entorn.

Caldrà que l’estudi d’alternatives inclogui informació
suficient per valorar globalment els impactes de cada
opció sobre la topografia, el paisatge i les emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle. Finalment, caldrà
confrontar les alternatives estudiades amb els
objectius i criteris ambientals definits en el present
document d’abast, i incorporar la justificació tècnica
corresponent pel que fa a la valoració assignada, la
qual haurà de tenir en compte els efectes tant de
l’ordenació proposada com de les actuacions
previstes per fer front a la inundabilitat del sector.
La documentació aportada proposa la modificació de
la secció d’aquest tram del torrent, contemplant
l’ampliació i excavació de la seva llera, amb
desmunts que superen els 4 m d’alçada en alguns
punts i la implantació de trams de murs d’escullera
(veure la imatge 5). Alhora, l’accés sud a la rotonda
prevista sobre la carretera BV-5122, la qual se situa
adjacent a l’espai natural de referència, afectaria
l’espai protegit indicat.
El document ambiental no estima quantitativament
els moviments de terra que suposarà el
desenvolupament del Pla (volums de desmunts i
terraplens, balanç de terres dins de l’àmbit, etc.), pel
que caldrà completar aquesta informació per tal de
poder valorar adequadament els seus efectes
topogràfics.

Incorporació a l’EAE
S'incorpora en els plànols adjunts al present
document, però en el treball de camp portat a
terme s'ha pogut constatar que correspon a
piles de materials acopiats i que en cap cas són
talussos naturals.
En l'apartat 6.- AFECTACIÓ AL CANVI
CLIMÀTIC del present document incorporar
una estimació de les possibles emissions
generades pel sector i s'han calculat amb el full
Excel tipus de l'Oficina Catalana del canvi
climàtic.
S'ha incorporat en l'apartat 3. DESCRIPCIÓ
D’ALTERNATIVES. JUSTIFICACIÓ DE LA
PROPOSTA
ADOPTADA
del
present
document i concretament en el punt 3.a/
Alternatives considerades una nova alternativa
(alternativa 2) a on s'ha procurat minimitzar
l'afectació del projecte sobre la Xarxa Natura
2.000.

En l'apartat 4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE
L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA. del present
document s'ha fet una anàlisi pel que fa a
compliment dels objectius ambientals per a
cada alternativa i s'ha vist que l'alternativa 2 és
la que compleix millor amb els objectius
ambientals proposats.

En l'apartat 4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE
L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA es determina
que l'alternativa escollida (alternativa 2) ja no
comporta cap afectació del torrent del Gorg
Negre i no es preveu la modificació de la seva
llera i per tant tampoc de la Xarxa natura 2.000,
ja que el canal de desguàs previst s'ha
projectat sense afectar la llera actual del
torrent.
S'ha incorporat en l'apartat 3 de Descripció
d’alternatives. Justificació de l’actuació
proposada
del present document i més
concretament
en
el
subapartat
3.b/
Identificació i avaluació dels probables efectes
significatius de l’ordenació proposada sobre el
medi ambient, en el primer punt que s'analitza
els possibles impactes sobre la Geologia.
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Determinacions del document d'abast
Cal assenyalar que el document ambiental no valora
l’impacte paisatgístic dels moviments de terres
associats a les mesures previstes vers el risc
d’inundació, com ara l’aixecament i terraplenat del
sector o l’execució del canal de desguàs, a banda
dels murs esmentats. Alhora, no pren en
consideració l’impacte visual de l’edificació, per a la
qual el Pla admet una alçada màxima de 25 m en la
zona d’indústria mitjana, que es podria superar per
elements tècnics, si se’n demostra la necessitat.
El document ambiental no aporta cap estudi
quantitatiu de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle de les alternatives plantejades, ni en
compara els resultats amb els compromisos de
reducció del Pla d’acció d’energia sostenible de
Tordera, pel que caldrà completar el document amb
dita informació, adoptant, si s’escau, noves mesures
de mitigació, així com d’adaptació al canvi climàtic.

Caldrà que l'ordenació finalment proposada, així com
les mesures vinculades per fer front al risc
d’inundació del sector, minimitzin els efectes del Pla
sobre els espais de la xarxa Natura 2000 i el PEIN, i
sobre el conjunt de la xarxa hidrogràfica, en relació
amb la qual se’n promourà la menor artificialització
possible i la preservació i/o millora dels seus hàbitats

Incorporació a l’EAE

S'ha incorporat en l'apartat 3.b/ Identificació i
avaluació dels probables efectes significatius
de l’ordenació proposada sobre el medi
ambient i més concretament en l'apartat
d'impacte sobre el paisatge

S'ha incorporat en l'apartat 6.- AFECTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC del present document
incorporar una estimació de les possibles
emissions generades pel sector i s'han calculat
amb el full Excel tipus de l'Oficina Catalana del
canvi climàtic del càlcul d'emissions de Gasos
d'Efecte Hivernacle.
S'ha incorporat en l'apartat 3. DESCRIPCIÓ
D’ALTERNATIVES. JUSTIFICACIÓ DE LA
PROPOSTA
ADOPTADA
del
present
document i concretament en el punt 3.a/
Alternatives
considerades.
Ja
preveu
minimitzar la possible afectació dels terrenys
que formen part de la Xarxa Natura 2.000 i al
mateix temps ja preveu que tot el sector quedi
fora dels límits de les zones potencialment
inundables.
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6.- AFECTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
6.1. Anàlisis de l'afectació al canvi climàtic:
L’article 29 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental en l’apartat i es diu:
“ i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en
consideración el cambio climático.”
En aquest cas la possible afectació de la proposta feta sobre el canvi climàtic es valora com a MITJANABAIXA i poc significativa ja que:
1/ Correspon a un sector a on ja hi ha implantades diverses activitats industrials i el
desenvolupament del Pla de Millora Urbana suposa reordenar tot el sector tant per implantar-hi noves
activitats industrials com per reordenar les actualment presents. En un futur hi haurà una major de sòl
ja qualificat com urbà no consolidat però que a hores d'ara no estan urbanitzats
2/ La normativa que s’estableix no preveu la implantació de noves activitats industrials
potencialment contaminants i que puguin afectar significativament al canvi climàtic, ja que sobre tot es
planteja per a poder ubicar-hi activitats logístiques.
3/ L'activitat actual del sector, no queda clar que en un futur continuï operant dins el sector sinó
que es preveu que en els terrenys actualment ocupats s'hi puguin implantar altre tipus d'activitats que
podrien tenir menor afectació sobre el canvi climàtic.
4/ No hi ha previst modificar les vies de comunicació actual d’accés al sector sinó que es
mantindrà la situació actual, però es crearà una nova rotonda per afavorir l'accés al mateix. No es
preveu un increment especialment significatiu pel que fa a la circulació de vehicles per l'interior del
sector.
5/ Bona part de les directrius que es donen van encaminades sobre tot a preservar les
condicions i els valors ambientals actuals del sector que ja són especialment rellevants per estar
envoltat d'espais protegits de la Xarxa Natura, tot i que no es veuen afectats directament per les
actuacions previstes en el sector. Cal puntualitzar que el planejament general ja ho qualificava com sòl
urbà no consolidat i el Pla territorial Metropolità ho qualifica com àrea especialitzada industrial amb
capacitat de desenvolupament.
6/ El sector tindràs un percentatge important de zones verdes o espais lliures que s'han situat
de manera perimetral envoltant les àrees que formen part dels espais protegits (Xarxa Natura 2.000)
actuat com a zona tampó o de transició entre l'entorn protegit i la futura zona industrial. Aquest fet
comportarà la creació d'àmplies zones verdes amb arbres que haurien de contribuir a millorar o
disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

- Afectació al canvi climàtic
El desenvolupament del Pla de Millora Urbana es planteja amb els objectius d'ordenar un sector
industrial ja existent, que es troba a l'entorn de zones que formen part de la Xarxa Natura 2.000 i que
amb l'ordenació del sector es buscarà de protegir. A més correspon a un entorn prou alterat que es
procurarà millorar amb la seva ordenació i també poder determinar de manera selectiva quina tipologia
d'indústries s'hi poden implantar, buscant sempre d'evitar la implantació d'activitats potencialment
contaminants o que puguin generar emissions significatives de gasos d'efecte hivernacle que puguin
afavorir el canvi climàtic.
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Històricament el sector ha patit algunes actuacions que han afectat el canvi climàtic com va ser la
implantació de determinades activitats industrials algunes actives i altres no, i no hi trobem dins el sector
ni masses forestals ni una vegetació arbrada significativa ni amplis espais oberts... sinó que més aviat
correspon a un indret alterat i transformat des de fa anys.
Puntualitzar que no hi ha cap zona habitada dins el sector ni tampoc n'hi ha de molt properes i el nucli
urbà més proper, el poble de Tordera, es troba prou allunyat (més de 1 km).
Tampoc hi passen a l'entorn del sector grans vies de comunicació que puguin aportar un nivell
significatiu de partícules de CO2 o que puguin afavorir l'escalfament del planeta, sinó que més aviat hi
ha poc trànsit circulatori al seu entorn.
1/ Extensió de l’impacte: correspon a tot el sector ocupant una superfície d'unes 24,5 ha. Pel
fet de quedar tant encerclat per les infraestructures (carretera de la Diputació BV-5121 pel sud i ponent)
i per cursos fluvials com és el riu Tordera per l'est, fa que l'impacte quedi limitat només a la superfície
del sector a estudiar.
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: l’impacte seria de magnitud mitjana ja que és un sector
que no presenta uns valors ambientals especialment remarcables, ni d’alta complexitat i que ja hi ha
diverses activitats industrials implantades de manera que l'ordenació del mateix no tindrà un gran
impacte sobre l'emissió de gasos i vindrà donat més aviat per l'ampliació del sòl industrial. Hi pot haverhi una possible reducció de la magnitud de l'impacte pel canvi de tipologia de les activitats que s'hi
puguin implantar a on les futures és procura siguin menys impactants pel que fa a efectes sobre el canvi
climàtic que els actuals (substitució d'activitats productives per altres de logístiques).
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin una certa afectació o que pugui
potenciar el canvi climàtic és evident i probable pel fet de l'ampliació del sòl urbà industrial; però de bon
segur anirà vinculada i condicionada tant al tipus d'activitat a implantar-hi com també a l'increment de
circulació de vehicles, sobre tot camions i vehicles de gran tonatge.
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: en aquest cas no serà un efecte sobre el canvi climàtic
imminent sinó que es donarà de manera lenta, però progressiva a mesura que es vaguin implantant
més activitats industrials o logístiques o que es puguin substituir les actuals per altres de noves amb
menys impacte sobre el canvi climàtic i menys emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'afectació sobre
el canvi climàtic es donarà tant en fase de construcció o urbanització del sector (pas de maquinaria,
circulació de vehicles pesats, generació de pols....) com també en fase d'explotació. Serà un impacte
general, extensiu, no recuperable, irreversible i que es donarà de manera directa i indirecta, permanent
i proper a l’origen i que es produirà a sobre tot a mig i a llarg termini.
5/ Mesures correctores: una de les mesures correctores més importants a incorporar serà la
creació d’àmplies zones verdes i espais oberts amb vegetació arbrada que ajudarà a millorar les
emissions de CO2 a l’atmosfera en bona part del perímetre del sector (sud i llevant). Com que a hores
d’ara hi ha mínima presència arbrada, les plantacions futures en les zones enjardinades aportarà
millores a favor del canvi climàtic i contribuiran a compensar l’efecte negatiu que pot comportar la
urbanització futura del sector.
Una altra mesura correctora efectiva que serà convenient incorporar i que ve condicionat per l'increment
de grans superfícies impermeables (vials, edificacions...) és la recuperació i emmagatzematge de les
aigües de pluja (escorrentia) per ser utilitzades en el manteniment de les zones verdes i enjardinades.
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També caldria preveure zones de laminació i pous d'infiltració per ajudar a la recàrrega de l'aqüífer
protegit sobre el que es troba el sector, sobre tot si cal instal·lar separadors d'hidrocarburs per eliminar
els elements contaminats procedents dels vials i de les diferents activitats i que poguessin infiltrar-se al
subsòl
També la correcta canalització i conducció de les aigües residuals cap a l'EDAR de Tordera podria
permetre l'aprofitament de les aigües depurades en usos que puguin significar la disminució del consum
de les aigües subterrànies i per tant comportar un menor consum energètic en el seu tractament i
aprofitament.
Altres propostes de mesures correctores o preventives a aplicar per a la reducció de les emissions de
CO2 poden ser:
1/ Fase d'obra:
Mantenir la maquinària i les plantes de treball en bones condicions. Vigilar el reglatge
dels motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb l’objectiu que les emissions de fum siguin
correctes. Tots els vehicles i maquinària utilitzada en l’obra haurà d’haver passar la corresponent ITV i
disposar del certificat conforme compleix la normativa CE vigent.
Per minimitzar les emissions de pols que poden contribuir a incrementar la
contaminació atmosfèrica cal mantenir permanentment humits els camins de pas i accessos utilitzats.
Aquesta tipologia de mesura correctora està definida per la protecció de la qualitat de l’aire de tot
l’entorn de l’obra i consisteix en el reg de tota la superfície no pavimentada que és transitada per la
maquinària d’obra i que produeix una important emissió de pols a l’atmosfera. Es tindrà especial cura
en controlar i minimitzar la generació de pols en les zones adjacents a habitatges i altres edificacions.
Abans d’iniciar les obres és necessari preveure, establir i adequar els punts de subministrament de
l’aigua per regar.
Per evitar la dispersió de la pols cal el recobriment amb lones de les caixes dels camions que
transportin materials i terres que puguin generar pols durant tota la fase d’obra, especialment si han de
fer desplaçaments per terrenys difícils o desplaçaments de llarga durada, o bé fora de la pròpia zona
de l’obra
2/ Fase explotació:
Potenciar dins tot el sector els recorreguts a peu o en bicicleta i no només a l’interior
del sector, sinó també d’aquest cap a l’exterior, per a reduir l’ús del vehicle privat, sobre tot pels
desplaçaments des de Tordera de la gent que pugui treballar dins el sector i per això es millorarà la via
verda que passa per l'extrem sud i ponent del sector i que dona accés des de Tordera fins el poble de
Fogars.
Dins el sector crear punts de recàrrega per vehicles elèctrics de manera que es doni
facilitat per a la utilització d’aquest tipus de vehicles sobre tot a l’entorn de les futures zones industrials
de logística.
Caldrà incloure, en la normativa del sector quan es porti a terme el desplegament del planejament
derivat prescripcions orientades a la millora dels aïllaments i aprofitament de recursos naturals de
l’entorn, sobre tot pel que fa a les edificacions a implantar-hi com seria:
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Possibilitat d'utilitzar les cobertes de les naus industrials implantades per a la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a generar energia elèctrica d'origen renovable, d'acord
amb la proposta del Pla d'Energia de Catalunya, en el que es manifesta la necessitat que l'impuls a les
energies renovables se centri en l'energia solar.
Limitar la tipologia d’indústries que es podran implantar dins el sector
Establir criteris en les edificacions pel que fa als aïllaments de parets i sostres,
orientació de façanes...
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6.b/ Avaluació quantitativa de les emissions de gasos amb efecte hivernacle
Resum del càlcul d'emissions de co2 associades al pla.
De l'estudi i càlcul comparatiu de les emissions de CO2 que s'ha portat a terme per les 3 alternatives
plantejades en el projecte, i d'acord amb la fulla Excel de càlcul facilitada per a l'Oficina Catalana del
Canvi Climàtic, s'han obtingut els següents resultats comparatius:
Full de càlcul

Projecte

Superfície total sector

Alternativa 0

Alternativa 0 (no actuació)

Alternativa 1

Alternativa 1

244.944,00 m2

Alternativa 2

Alternativa 2

274.252,00 m2

Els resultats obtinguts del full de càlcul en quan a les estimació de les emissions de CO2 associades al
Pla de Millora Urbana del sector industrial V-UI-10 La mina d'Or a Tordera, són:

Alternativa 0
Emissions mobilitat
generada
Emissions consums
energètics
Emissions cicle de
l'aigua

Alternativa 1

Alternativa 2

4.574

8.480

8.448

14.754

3.873

3.859

61

71

70

Emissions residus

2.337

2.640

2.630

TOTAL (t CO2/any)

21.727

15.063

15.006

La conclusió que podem treure dels resultats anteriors és que l'alternativa 2 és la que generarà un
volum total inferior d'emissions a l'atmosfera de les diverses alternatives analitzades en l'estudi, per tant
confirma que, ambientalment i analitzant el previsible efecte sobre el canvi climàtic i en concret sobre
l'estimació de les emissions de CO2 associades al Pla de Millora Urbana és l'alternativa més favorable,
fins i tot que l'alternativa 0 de mantenir la situació actual, per tant l'ordenació del sector i convertir-lo en
un sector industrial fonamentalment orientat al sector logístic és més favorable que no deixar-lo en la
situació actual amb la tipologia d'activitats que hi ha implantades.
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DADES BÀSIQUES
Pla
Municipi

Pla de Millora Urbana. Sector V-UI-10 Mina d'Or. Tordera
Tordera

Comarca
Maresme
Zona climàtica
ZC1
Emissions GEH segons el PAES (tCO2/any)
Any Base
Obejctiu any 2020

Turismes
8.570

Parc de vehicles municipal

Distància mitjana dels desplaçaments interns a l'àmbit/al sector (Km)
Distància mitjana de tots els desplaçaments a l'àmbit/al sector (Km)
Repartiment modal
ALT. 0
% vehicle privat
100
% transport públic
0
% a peu / bicicleta
0
TOTAL %
100

Població total (habitants)

ALT. 0
16.937

Motocicletes
1.876
2,2
20,00
ALT. 1
80
10
10
100

ALT. 2
80
10
10
100

ALT. 3

ALT. 1
16.937

ALT. 2
16.937

ALT. 3

ALTERNATIVA 0
Superfície de
Habitatges
sostre (m2)
0,00
0

Ús Residencial
Tipologia
Habitatge plurifamiliar

Font: IDESCAT

100
100

ALTERNATIVA 1
Superfície de sostre
Habitatges
(m2)
0
0

ALTERNATIVA 2
Categoria
emissions CO2

Superfície de
sostre (m2)
0

Habitatges

ALTERNATIVA 3
Categoria
emissions CO2

Superfície de
sostre (m2)

Habitatges

0

Total

0
0,00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Habitatge unifamiliar

TOTAL

Categoria
emissions CO2

Ús equipaments
ALTERNATIVA 0

Tipologia
Esportiu

Superfície
(ha)

Índex Edificabilitat
Bruta (m2 sostre /
m2 sòl)

Superfície
(ha)

0,00

0,00

0,00

Superfície
(ha)

Índex Edificabilitat
Bruta (m2 sostre /
m2 sòl)

Superfície
(ha)

0,00

0,00

Total

0,00

No Esportiu

Total
TOTAL

ALTERNATIVA 1
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2
emissions CO2
sostre / m2 sòl)
0,00

0,00

1,16
0,49

Superfície
(ha)
0,00

ALTERNATIVA 2
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)
0,00

0,00
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2
emissions CO2
sostre / m2 sòl)
0,60
Sense definir
0,60
Sense definir

Superfície
(ha)
1,16
0,49

Superfície
(ha)

ALTERNATIVA 3
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2
emissions CO2
sostre / m2 sòl)

0,00
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)
0,60
Sense definir
0,60
Sense definir

Superfície
(ha)

0,00

1,65

1,65

0,00

0,00

1,65

1,65

0,00

Índex
Edificabilitat
Bruta (m2
sostre / m2 sòl)

Categoria
emissions CO2

Ús terciari
ALTERNATIVA 0

Tipologia

Superfície
(ha)

Oficines

Índex Edificabilitat
Bruta (m2 sostre /
m2 sòl)

Superfície
(ha)

Índex Edificabilitat
Bruta (m2 sostre /
m2 sòl)

Superfície
(ha)

ALTERNATIVA 1
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2
emissions CO2
sostre / m2 sòl)

Superfície
(ha)

ALTERNATIVA 2
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)

Superfície
(ha)

ALTERNATIVA 3
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2
emissions CO2
sostre / m2 sòl)

0,00

Total

0,00
Superfície
(ha)

Comerç i serveis

Total
TOTAL

0,00

0,00
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2
emissions CO2
sostre / m2 sòl)
0,00
Sense definir

Superfície
(ha)
0,00

0,00
Índex
Edificabilitat
Categoria
Bruta (m2 sostre emissions CO2
/ m2 sòl)
0,00
Sense definir

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ús industrial
ALTERNATIVA 0
Superfície
(ha)
1,32
14,92

Tipologia
Logístic
Productiu
TOTAL

16,24

ALTERNATIVA 1
Superfície
(ha)
15,57
2,75
18,32

ALTERNATIVA 2
Superfície
(ha)
15,51
2,74
18,25

ALTERNATIVA 3
Superfície
(ha)

0,00

Enllumenat

4.316,00

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
Categoria
Categoria emissions
Categoria
Superfície (m2)
Superfície (m2)
emissions CO2
CO2
emissions CO2
6.433,00
Sense definir
9.384,00
Sense definir
Sense definir

4.316,00

6.433,00

ALTERNATIVA 0
Superfície (m2)

Tipologia
Vial funcional

Total

Superfície (m2)

9.384,00

0,00

Vial ambiental

Total
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

4.316,00

6.433,00

9.384,00

0,00

ALT. 0

ALT. 1

ALT. 2

ALT. 3

16,24
0,00

18,32
0,00

18,25
0,00

0,00
0,00

0,00

1,65

1,65

0,00

16,24

19,97

19,90

0,00

ALT. 0
0,40
0,00

ALT. 1
0,50
0,00

ALT. 2
0,50
0,00

ALT. 3

0,00

0,60

0,60

0,00

Superfície d'usos total (ha)
Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Equipaments
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

Índex d'edificabilitat bruta Mitjana (m2 sostre / m2 sòl)
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Equipaments
Mixt residencial-equipaments

Superfície
(ha)

0,00

Índex
Edificabilitat
Bruta (m2
sostre / m2 sòl)

Categoria
emissions CO2

I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA

Superfície (Ha)
Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

0,00
16,24
0,00
0,00
0,00
16,24

Equipaments
Espais lliures
(%)
(%)
Equipaments (Ha)
(LUC: 5%)
(LUC: 10%)
5
0,00
10
5
0,81
10
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
0,81

Espais lliures
(Ha)
0,00
1,62
0,00
0,00
0,00
1,62

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

viatges/habitatg
e
7
Ús habitatge

Ús industrial
Ús terciari
Ús mixt residencial-terciari
Ús mixt residencialequipaments
Equipaments

Zones verdes
TOTAL

viatges/m2st
0
0,5
0
0
0,2
viatges/m2
0,05

2. Repartiment viatges segons modalitat
Número de viatges segons modalitat
Ocupants per vehicle

Sup. sectors
(Ha)
0,00

Densitat mitjana
(Hab/Ha)
0,00
Índex
edificabilitat
Superfície sòl
bruta (m2st/m2s)
(m2)
162.440
0,4
0
0,0
0
0,0
0
8.122
Superfície sòl
(m2)
16.244

0,0
1,0

Habitatges
0

Sostre (m2)
64.976
0
0
0
8.122

Viatges/dia
0

0
0
0

Furgonetes/
1000m2st·dia
4,25
2,5
0,5

Camions/
1000m2st·dia
4,7
0,5
0,0

0
1.624

0,0
0,0

0,0
0,0

812
2.437

% vehicle
privat
100
2.437
1,4
1.740

% transport
públic
0
0
20
0

% a peu/bici
0
0
-

Turismes
8.570
82%

Motocicletes
1.876
18%

Total
10.446
100%

Furgonetes/dia Camions/dia
276
305
0
0
0
0
0
0

0
0

276

305

TOTAL

1.740

3. Número de vehicles produïts
Parc de vehicles municipal
Números absoluts vehicle privat

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles
MOBILITAT MOTORITZADA
TOTAL VEHICLES
Distància mitjana (km)
Distància Interurbana (km)
Distància Urbana (km)

Turismes
1.428

Motocicletes
313

Furgonetes
276

Camions
305

Autobusos
0

23,9
21,7
2,2

2,20
0,0
2,2

38,54
36,3
2,2

38,54
36,3
2,2

20,00
17,8
2,2

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes
Emissions gCO2 / Km
172,57
segons vehicles/dia
Distància Total (km/dia)
34.121

0%
Motocicletes

Furgonetes

Camions

Autobusos

110,67

322,64

594,99

775,09

688

10.643

11.770

0

Total

8%
Turismes

57.221

36%

43%

Dist. total Interurbana (km/dia)

30.980

0

10.035

11.098

0

Furgonetes

Dist. total Urbana (km/dia)

3.141

688

608

672

0

Camions

5.888.345

76.100

3.433.809

7.002.848

0

5.346.242

0

3.237.795

6.603.101

0

542.103

76.100

196.014

399.747

0

Emissions Totals
gCO2/dia
Emissions Interurbana
Emissions Urbana

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana

4.574 tCO2/any
4.227 tCO2/any
348 tCO2/any

Autobusos
21%

0%

Emissions
Interurbana

Motocicletes

Emissions
Urbana
92%

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

Superfície (m2 /ha)
Climatització i
ACS
Emissions
(t CO2/any) Altres usos

Residencial
Hab.
Hab. unifamiliar
plurifamiliar
0,0
0,0
0,0

Equipaments

Terciari

Industrial

Esportiu

No esportiu

Oficines

0,0

0,0

0,0

Comerç i
Serveis
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0% 0%

Enllumenat públic

Logístic

Productiu

Funcional

Ambiental

1,3

14,9

4.316,0

0,0

108,2

13.319,1

0,0

0,0

0,0

Total

Terciari

0,0

1.327,1

13.427,3

0,0
Industrial
91%

14.754,4 t CO2/any

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Demanda aigua
(l/hab/any o
l/ha/any)
219.000
9.460.800
3.153.600
3.153.600

0%0%
0%

Emissions
(t CO2/any)
0,0
60,7
0,0
0,0

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

60,7 t CO2/any

100%

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Nre. Habitatges
o m2
0
162.440,0
0,0
0,0

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

Residencial
Equipaments

0,0

0,0

0%
9%

Emissions
(t CO2/any)
0,0
2.337,3
0,0
0,0

2.337,3 t CO2/any

0%
00%
%
Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments
100%

Enllumenat públic

ALTERNATIVA 1
I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA
Superfície (Ha)
Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

0,00
18,32
0,00
0,00
0,00
19,97

Equipaments (%) Equipaments (Ha) Espais lliures (%)
(LUC: 5%)
(LUC: 10%)
5
0,00
10
5
0,92
10
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
0,92

Espais lliures
(Ha)
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
1,83

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

Ús habitatge

viatges/habitatge
7

Sup. sectors
(Ha)
0,00

viatges/m2st
0,05
0,5
0,3

Superfície sòl
(m2)
183.200
0
0

Ús industrial
Ús terciari
Ús mixt residencial-terciari
Ús mixt residencialequipaments
Equipaments

Zones verdes
TOTAL

0,15
0,2
viatges/m2
0,05

0
9.160
Superfície sòl
(m2)
18320

Densitat mitjana
(Hab/Ha)
0,00
Índex
edificabilitat
bruta (m2st/m2s)
0,5
0,0
0,0

Sostre (m2)
91.600
0
0

0,6
1,0

0
9.160

Habitatges
0

Viatges/dia
0

4.580
0
0

Furgonetes/
1000m2st·dia
4,25
2,5
0,5

Camions/
1000m2st·dia
4,7
0,5
0

Furgonetes/dia
389
0
0

Camions/dia
431
0
0

0
1.832

0
0

0
0

0
0

0
0

389

431

916
7328
% transport
públic
10
733
20
37

% a peu/bici
10
733
-

Turismes
8.570
82%

Motocicletes
1.876
18%

Total
10.446
100%

Turismes
3.435

Motocicletes
752

Furgonetes
389

Camions
431

Autobusos
37

23,9
21,7
2,2

2,20
0,0
2,2

38,54
36,3
2,2

38,54
36,3
2,2

20,00
17,8
2,2

Motocicletes

Furgonetes

Camions

Autobusos

110,67

322,64

594,99

775,09

% vehicle privat
80
Número de viatges segons modalitat
5.862
Ocupants per vehicle
1,4
4.187

2. Repartiment viatges segons modalitat

TOTAL

4.224

3. Número de vehicles produïts
Parc de vehicles municipal
Números absoluts vehicle privat

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles
MOBILITAT MOTORITZADA
TOTAL VEHICLES
Distància mitjana (km)
Distància Interurbana (km)
Distància Urbana (km)

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes
Emissions gCO2 / Km
172,57
segons vehicles/dia
82.094
Distància Total (km/dia)
Dist. total Interurbana (km/dia)
Dist. total Urbana (km/dia)

Emissions Totals
gCO2/dia

74.536

8%

1.654

15.004

16.592

733

0

14.147

15.645

652

7.558

1.654

856

947

81

14.167.214

183.095

4.840.817

9.872.275

567.986

Emissions Interurbana

12.862.927

0

4.564.486

9.308.730

505.507

Emissions Urbana

1.304.287

183.095

276.331

563.544

62.478

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana

2%

8.480 tCO2/any
7.778 tCO2/any
702 tCO2/any

Total

Turismes
33%
48%

116.077

Emissions
Interurbana

Motocicletes
Furgonetes

Emissions Urbana

Camions
Autobusos
16%
1%

92%

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS
1. EMISSIONS ASSOCIADESS A L'ÚS D'HABITATGE

(t CO2/any)

Categoria
Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions associades a la
Categoria B
climatització i ACS
Categoria C

Hab. Plurifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Hab. Unifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Categoria D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sense definir

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

Subtotal climatització i ACS
Subtotal altres usos
Emissions habitatge
(t CO2/any)

0,0

2. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS D'EQUIPAMENTS

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions equipaments (t
Categoria B
CO2/any)
Categoria C
Categoria D
Sense definir
Emissions equipaments (t
CO2/any)

Esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

No esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.888,0
145,7

Oficines
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Comerç i serveis
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Logístic
Emissions
Superfície (ha)

Productiu
Emissions
Superfície (ha)

Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,7

145,7

3. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS TERCIARI

Emissions terciari
(t CO2/any)

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Sense definir

Emissions terciari
(t CO2/any)

Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

4. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS INDUSTRIAL

Emissions industrials
(tCO2/any)

Existent + planificat

Emissions industrial
(t CO2/any)

15,6

1.272,1

2,8

2.454,9

3.727,0

5. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ENLLUMENAT

Emissions enllumenat
(tCO2/any)

Vies funcionals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
6.433,0
0,018

Existent
Fotovoltaic
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Emissions enllumenat
(tCO2/any)

Vies ambientals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000

Total
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,018

0,018

6. ESTALVI EMISSIONS PER XARXA DE CALOR
Combustible renovable

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Emissions reduïdes (t CO2/any)

Si
Equipaments
Residencial
Hab.
Hab. Unifamiliar
Esportiu
No esportiu
Plurifamiliar
Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2)
0
0
0
0

Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Superfície (m2)
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

Esportiu

No esportiu

Oficines

0,0

0,0

0,0

Comerç i
serveis
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total
Total reducció d'emissions
(tCO2/any)

Industrial

Comerç i
serveis
Superfície (m2)
0

0

Residencial
Hab.
Hab. Unifamiliar
Plurifamiliar
0,0
0,0

Existent

Terciari
Oficines

Equipaments

0,0

Logístic

Terciari

0,0

0,0

Productiu

Superfície (ha)
0

Superfície (ha) Superfície de sostre construit excepte Ús industrial
0

Industrial
Logístic

Productiu

0,0

0,0
0%
0% 0%
Residencial

4%

Equipaments

Terciari

0,0

Industrial

0,000
96%

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

Enllumenat Públic

Residencial

Equipaments

0,0

Emissions (t CO2/any)

Terciari

145,7

Industrial

0,0

3.727,0

Enllumenat
Públic

0,0

Total

3.872,8

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA
Demanda aigua
(l/habitatge/any o
l/ha/any)
219.000
9.460.800
3.153.600
3.153.600

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

3%
0%
0%
Emissions
(t CO2/any)

Residencial

0
68
0
2

Industrial
Terciari
97%

71 t CO2/any

Equipaments

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Nre. Habitatges o m2
0
183.200
0
16.480

Emissions
(t CO2/any)

0%
0%

0
2.636
0
4

Residencial
Industrial
Terciari

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

2.640 t CO2/any

100%

Equipaments

ALTERNATIVA 2
I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA
Superfície (Ha)
Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

0,00
18,25
0,00
0,00
0,00
19,90

Equipaments (%) Equipaments (Ha) Espais lliures (%)
(LUC: 5%)
(LUC: 10%)
5
0,00
10
5
0,91
10
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
0,91

Espais lliures
(Ha)
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
1,83

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

Ús habitatge

viatges/habitatge
7

Sup. sectors
(Ha)
0,00

viatges/m2st
0,05
0,5
0,3

Superfície sòl
(m2)
182.500
0
0

Ús industrial
Ús terciari
Ús mixt residencial-terciari
Ús mixt residencialequipaments
Equipaments

Zones verdes
TOTAL

0,15
0,2
viatges/m2
0,05

0
9.125
Superfície sòl
(m2)
18250

Densitat mitjana
(Hab/Ha)
0,00
Índex
edificabilitat
bruta (m2st/m2s)
0,5
0,0
0,0

Sostre (m2)
91.250
0
0

0,6
1,0

0
9.125

Habitatges
0

Viatges/dia
0

4.563
0
0

Furgonetes/
1000m2st·dia
4,25
2,5
0,5

Camions/
1000m2st·dia
4,7
0,5
0

Furgonetes/dia
388
0
0

Camions/dia
429
0
0

0
1.825

0
0

0
0

0
0

0
0

388

429

913
7300
% transport
públic
10
730
20
37

% a peu/bici
10
730
-

Turismes
8.570
82%

Motocicletes
1.876
18%

Total
10.446
100%

Turismes
3.422

Motocicletes
749

Furgonetes
388

Camions
429

Autobusos
37

23,9
21,7
2,2

2,20
0,0
2,2

38,54
36,3
2,2

38,54
36,3
2,2

20,00
17,8
2,2

Motocicletes

Furgonetes

Camions

Autobusos

110,67

322,64

594,99

775,09

% vehicle privat
80
Número de viatges segons modalitat
5.840
Ocupants per vehicle
1,4
4.171

2. Repartiment viatges segons modalitat

TOTAL

4.208

3. Número de vehicles produïts
Parc de vehicles municipal
Números absoluts vehicle privat

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles
MOBILITAT MOTORITZADA
TOTAL VEHICLES
Distància mitjana (km)
Distància Interurbana (km)
Distància Urbana (km)

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes
Emissions gCO2 / Km
172,57
segons vehicles/dia
81.780
Distància Total (km/dia)
Dist. total Interurbana (km/dia)
Dist. total Urbana (km/dia)

Emissions Totals
gCO2/dia

74.251

8%

1.648

14.946

16.529

730

0

14.093

15.585

650

7.529

1.648

853

944

80

14.113.082

182.395

4.822.321

9.834.553

565.816

Emissions Interurbana

12.813.778

0

4.547.045

9.273.162

503.576

Emissions Urbana

1.299.304

182.395

275.275

561.391

62.240

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana

2%

8.448 tCO2/any
7.748 tCO2/any
699 tCO2/any

Total

Turismes
33%
48%

115.634

Emissions
Interurbana

Motocicletes
Furgonetes

Emissions Urbana

Camions
Autobusos
16%
1%

92%

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS
1. EMISSIONS ASSOCIADESS A L'ÚS D'HABITATGE

(t CO2/any)

Categoria
Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions associades a la
Categoria B
climatització i ACS
Categoria C

Hab. Plurifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Hab. Unifamiliar
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Categoria D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sense definir

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

Subtotal climatització i ACS
Subtotal altres usos
Emissions habitatge
(t CO2/any)

0,0

2. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS D'EQUIPAMENTS

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Emissions equipaments (t
Categoria B
CO2/any)
Categoria C
Categoria D
Sense definir
Emissions equipaments (t
CO2/any)

Esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

No esportiu
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.888,0
145,7

Oficines
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Comerç i serveis
Emissions
Superfície (m2)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Logístic
Emissions
Superfície (ha)

Productiu
Emissions
Superfície (ha)

Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,7

145,7

3. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS TERCIARI

Emissions terciari
(t CO2/any)

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Sense definir

Emissions terciari
(t CO2/any)

Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

4. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS INDUSTRIAL

Emissions industrials
(tCO2/any)

Existent + planificat

Emissions industrial
(t CO2/any)

15,5

1.267,2

2,7

2.446,0

3.713,2

5. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ENLLUMENAT

Emissions enllumenat
(tCO2/any)

Vies funcionals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
9.384,0
0,026

Existent
Fotovoltaic
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Emissions enllumenat
(tCO2/any)

Vies ambientals
Superfície (m2) Emissions
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000

Total
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,026

0,026

6. ESTALVI EMISSIONS PER XARXA DE CALOR
Combustible renovable

Existent
Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Emissions reduïdes (t CO2/any)

Si
Equipaments
Residencial
Hab.
Hab. Unifamiliar
Esportiu
No esportiu
Plurifamiliar
Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2)
0
0
0
0

Consum gairebé nul
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Sense definir

Superfície (m2)
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

Esportiu

No esportiu

Oficines

0,0

0,0

0,0

Comerç i
serveis
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total
Total reducció d'emissions
(tCO2/any)

Industrial

Comerç i
serveis
Superfície (m2)
0

0

Residencial
Hab.
Hab. Unifamiliar
Plurifamiliar
0,0
0,0

Existent

Terciari
Oficines

Equipaments

0,0

Logístic

Terciari

0,0

0,0

Productiu

Superfície (ha)
0

Superfície (ha) Superfície de sostre construit excepte Ús industrial
0

Industrial
Logístic

Productiu

0,0

0,0
0%
0% 0%
Residencial

4%

Equipaments

Terciari

0,0

Industrial

0,000
96%

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

Enllumenat Públic

Residencial

Equipaments

0,0

Emissions (t CO2/any)

Terciari

145,7

Industrial

0,0

3.713,2

Enllumenat
Públic

0,0

Total

3.858,9

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA
Demanda aigua
(l/habitatge/any o
l/ha/any)
219.000
9.460.800
3.153.600
3.153.600

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

0%
3%
0%
Emissions
(t CO2/any)

Residencial

0
68
0
2

Industrial
Terciari
97%

70 t CO2/any

Equipaments

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Nre. Habitatges o m2
0
182.500
0
16.480

Emissions
(t CO2/any)

0%
0%
0%

0
2.626
0
4

Residencial
Industrial
Terciari

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

2.630 t CO2/any

100%

Equipaments

RESUM EMISSIONS DE CO 2 ASSOCIADES AL PLA
Pla
Municipi

Pla de Millora Urbana. Sector V-UI-10 Mina d'Or. Tordera
Tordera

Comarca
Zona climàtica

Maresme
ZC1

Emissions totals
Alternativa 0
4.574
21,1%
14.754
67,9%
61
0,28%
2.337
10,76%
21.727
100,0%

Emissions mobilitat generada
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

Alternativa 1
8.480
56,3%
3.873
25,7%
71
0,47%
2.640
17,53%
15.063
100,0%

Alternativa 2
8.448
56,3%
3.859
25,7%
70
0,47%
2.630
17,52%
15.006
100,0%

Alternativa 1

Alternativa 0

Alternativa 3
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!

Alternativa 3

Alternativa 2

0%
0%
0%
0%

11%

18%

0%

21%

18%

0%

56%

26%

56%

26%

68%

Emissions mobilitat generada
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Emissions sense mobilitat externa
Alternativa 0
348
2,0%
14.754
84,3%
61
0,35%
2.337
13,36%
17.500
100,0%

Emissions mobilitat interna
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

Alternativa 1
702
9,6%
3.873
53,2%
71
0,97%
2.640
36,24%
7.285
100,0%

Alternativa 2
699
9,6%
3.859
53,2%
70
0,97%
2.630
36,23%
7.258
100,0%

Alternativa 1

Alternativa 0

Alternativa 3
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!

Alternativa 2

Alternativa 3

2%
0%

0%
00%
%
0%
10%

14%

10%
36%

36%

53%

53%

84%

1%

1%

Emissions mobilitat interna
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus

Emissions per càpita

Mobilitat generada
Consums energètics
Cicle de l'aigua
Residus
TOTAL (KgCO2/habitant/any)
TOTAL (t CO2/habitant/any)

Alternativa 0
270
21,1%
871
67,9%
4
0,28%
138
10,76%
1.283
100,0%
1,28
100,0%

Alternativa 1
501
56,3%
229
25,7%
4
0,47%
156
17,53%
889
100,0%
0,89
100,0%

Alternativa 2
499
56,3%
228
25,7%
4
0,47%
155
17,52%
886
100,0%
0,89
100,0%

Alternativa 3
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Alternativa 0

Alternativa 1

Mobilitat generada

Alternativa 2

Consums energètics

Cicle de l'aigua

Alternativa 3
Residus

Comparació amb el PAES
(t CO2/any)
Emissions totals
Variació respecte any base (%)
Variació respecte 2020 PAES (%)

Any Base
0,00
-

PAES 2020
0,00
#¡DIV/0!
-

Alternativa 0
21.726,89
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
15.063,03
15.006,47
0,00
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00
Any Base

PAES 2020

Alternativa 0

Alternativa 1

Emissions totals

Alternativa 2

Alternativa 3
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7. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES
Al llarg de tot el temps que duri tant les obres com l’explotació de l’activitat caldrà establir tot un conjunt
de mesures de supervisió i control globals per promoure una realització més harmoniosa de les obres, pel
manteniment de l'activitat humana i el funcionament dels ecosistemes a les vores i rodalies del terreny
directament i indirectament sobre tot els que formen part de la Xarxa Natura 2.000 i altres zones de valor
ambiental significatiu, per a tal d'aconseguir mantenir el nivell d'impacte ambiental dins els límits acceptables
per aquest tipus d'actuació.
Per això i com a primer punt serà fonamental buscar una reducció sistemàtica de la zona afectada per les
obres i mantenir una delimitació adequada de les superfícies directament afectades, sense sobrepassar els
límits establerts i especialment a l’entorn de les zones més sensibles com podria ser l’entorn de la Tordera i
del torrent del Gorg Negre o espais habituals d’ús públic com el camí del passeig de la Tordera o del camí
vell de Fogars.
Així pels vectors ambientals que es podrien veure afectats per aquesta actuació es proposen les següents
actuacions de control.
1. Geologia i Sòls: en les zones que no es trobin degradades, caldrà retirar la primera capa edàfica (30 a
50 cm aproximadament) de la zona prevista d’ocupació com a terra vegetal i que haurà de ser utilitzada en
tasques posteriors de revegetació i condicionament de les àrees verdes.
S’haurà de vetllar per la conservació de la qualitat dels sòls en l'àrea de l’actuació, procurant evitar
empobriments innecessaris de les capes superficials per contaminació dels mateixos o per vessaments
accidentals de productes contaminats o per un trànsit de vehicles sobre les mateixes.
1. Vetllar per una restitució i regeneració dels terrenys que hagin quedat afectats per l’activitat, una
vegada acabada aquesta. La puntualitat en realitzar aquestes mesures evitarà erosions innecessàries del
terreny i deteriorament de la terra vegetal.
2. Assegurar que els moviments de terres i els acopis temporals de materials no provoquin una
deterioració innecessària de l’entorn immediat. Caldrà promoure una redistribució i aprofitament d'aquestes
terres sempre que sigui possible dins el propi sector per evitar aportacions de l'exterior o sobrants que
s'haurien de treure.
3. Seleccionar l'emplaçament de les zones destinades a extraccions de terres o emplaçament de
materials (acopis temporals) i maquinària. Controlar que existeixin límits ben marcats en aquests
emplaçaments i que aquests es respectin i que es trobin allunyats de les zones d'especial valor ambiental
com l'entorn de la Tordera, el torrent del Gorg Negre o altres cursos fluvials.
4. Controlar la possible contaminació dels sòls per vessament de substàncies procedents de la
maquinària, de les obres o de les mateixes activitats i que poden arribar a contaminar el mateix. En cas
d’abocament incontrolat, caldrà procurar aplicar les mesures correctores pertinents el més aviat possible per
tal d’evitar l’expansió i penetració de la contaminació.
5. Assegurar la correcta descompactació del sòl afectat pel pas de la maquinaria per poder portar a
terme una correcta recuperació del mateix, sobretot en la part que correspon a espais lliures i zones
enjardinades.
2. Hidrologia i hidrogeologia: l’objectiu del seguiment és assegurar la mínima afectació tant de les aigües
subterrànies com de les escorrenties i els diversos cursos fluvials que encerclen el sector, de manera que
no pugui donar lloc a cap contaminació directa o indirecta de les seves aigües o de qualsevol altre curs
fluvial.
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1. Es mantindran o restituiran els pendents existents per facilitar l’escorrentia de les aigües i la
conducció de les aigües superficials cap el drenatge natural, ja sigui cap el sud a on discorre el torrent
del Gorg Negre o capa llevant a on hi ha la Tordera, evitant així un canvi en les escorrenties actuals.
2. Vigilar que no es doni cap afectació directa o indirecta sobre els cursos d’aigua existents i en
concret tot l’entorn de les diverses rieres presents dins el sector o encerclant el mateix.
3. Prohibir totalment l’emmagatzematge d’olis i combustibles en zones de terreny molt permeables.
Si es generen aquests tipus de residus, hauran de ser entregats a un gestor autoritzat pel seu tractament
posterior. Tots els canvis d’oli i reparació de la maquinaria caldrà fer-los en punts ja preparats per aquesta
funcionalitat o en taller autoritzats i allunyats del sector; en cap moment es podran fer sobre el terreny si no
s’han pres les corresponents mesures preventives.
4. Per aprofitament de les aigües d’escorrentia, especialment dels nous vials i zones asfaltades o
impermeables es portaran cap a l’est a l’entorn de l’àrea verda o espais lliures i es tractaran amb un
separador d'hidrocarburs abans de ser conduïdes al drenatge natural o infiltrades al terreny.
3. Vegetació i paisatge: en aquest cas, i davant el poc interès de la vegetació present dins el sector i que
es pugui veure afectada, bàsicament ens hem de centrar en la proposta de restauració i d’enjardinament
que es farà en la fase d’urbanització, i que haurà de tenir en compte:
1. Utilització d’espècies autòctones i adaptades al règim hídric i presents a l’entorn immediat, i evitar
en tot moment espècies exòtiques invasores.
2. Mantenir una franja perimetral com a zona verda en tot a l’extrem est i sud a l’entorn del torrent
del Gorg Negre i de la Tordera. A on fora possible és convenient mantenir part de la vegetació actual present,
sobre tot si és arbrada i presenta un mínim valor botànic. En cap cas es mantindran les especies
d'enjardinament que podem trobar de manera puntual dins el sector ni tampoc les poblacions de canyes.
4. Atmosfera: caldrà vetllar pel manteniment d'uns nivells acceptables de contaminació atmosfèrica,
regulant tant l’emissió de gasos, fums i pols que s'originin durant les obres, ja que durant el desenvolupament
dels usos previstos, no es preveuen grans inconvenients associats.
1. Es controlarà la generació de contaminació atmosfèrica per part de la maquinària dedicada als
treballs, tant pel que fa a fums i gasos com a partícules en suspensió originades si existeixen moviments
d’extracció de terres que es poden portar a terme.
2. Tota la maquinària utilitzada a l’obra haurà de tenir al dia la corresponent inspecció de la ITV o
fitxa d’homologació de la CEE, on es comprovarà que compleix perfectament la normativa de fums i
emissions.
3. Es proposaran recs periòdics de les zones per on circuli habitualment la maquinària si no circula
per vies pavimentades. Cal evitar la generació de nivells elevats de partícules de pols en suspensió que
puguin contamina l'aire, molestar els sectors poblats propers o fins i tot la circulació de vehicles per les vies
properes (carretera BV-5121).
5. Soroll:
1. Control del soroll que reben generats per les obres els receptors més propers per avaluar els
nivells sònics durant el desenvolupament de les obres en les parts properes a les zones habitades, de
manera que no se superin els límits màxims establerts per la normativa vigent.
2. Assegurar que la maquinària involucrada en les obres i activitats compleix amb la normativa
establerta pel que fa a sorolls generats.
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3. Controlar que es compleixin els horaris de treball per evitar nivells sonors elevats en períodes de
descans o que puguin molestar a les persones que viuen en zones habitades properes durant la fase d’obres
i també en fase d'explotació.
6. Gestió de residus: una de les tasques més importants a portar a terme pel contractista al llarg de tota
l’actuació serà la gestió correcta dels diferents residus generats, que bàsicament seran els relacionats amb
les restes dels materials utilitzats durant la fase d’obres, tant d’urbanització com també de construcció dels
edificis i en fase d'explotació la gestió dels residus generats per a cada activitat.
1. Portar a terme una recollida selectiva dels residus: Cadascun dels residus generats caldrà tractarlo de manera específica, segons l’actual llei de residus. Caldrà disposar de diferents tipus de contenidor per
portar a terme la gestió selectiva dels residus mentre durin els obres
2. Tenir perfectament controlat i delimitat els residus perillosos generats si existeixen sobre tot en la
fase d’obres. Hauran d’estar en un punt perfectament senyalitzat, separat per tipus, col·locat dins de dipòsits
estancs i protegits de les inclemències climatològiques i aïllats del terra.
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8.- PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES
a. Mesures preventives:
Les principals mesures preventives que es plantegen per a minimitzar l'impacte que sobre l'entorn pot
comportar el desenvolupament del Pla de Millora Urbana en el sector Mina d’Or serien:
1/ Mesures preventives de caire general:
- Delimitar perfectament les zones especialment sensibles i d'un valor ambiental més rellevant
per evitar la seva afectació directa o indirecta ja sigui tant en fase d'obres com també en fase
d'explotació. Com a zones especialment sensibles destacaríem:
-

Tot l'entorn de la Tordera a l’extrem est del sector i al llarg de tot el sector.
El tram del torrent del Gorg Negre que trobem a l’extrem sud-est del sector.

- Establir un sistema de gestió dels residus generats durant els treballs d'urbanització del sector
i també en la fase d’explotació del mateix. Caldrà contemplar la separació dels residus en origen, la
seva valorització i/o reaprofitament parcial en la mateixa obra, i finalment la disposició del rebuig. Caldrà
tractar-los a través de transportistes i gestors autoritzats.
- Establir un pla de gestió de residus que contempli un sistema d'emmagatzematge i gestió dels
residus catalogats com a perillosos que s'hauran d'acopiar en un indret protegit de les inclemències del
temps, sobre una plataforma pavimentada per evitar vessaments al sòl...
- Sanejar el terreny que pugui ser afectat per abocaments accidentals i retirar les terres
contaminades mitjançant un gestor autoritzat de residus.
- Caldrà dissenyar, una xarxa de desguàs de les aigües pluvials dins del sector urbanitzat, de
manera que aquestes estiguin separades de les aigües negres. Mentre que les primeres seran
conduïdes al seu drenatge natural (riu Tordera o altres recs que discorren dins el sector), però si hi ha
grans superfícies impermeabilitzades serà convenient la col·locació d’un sistema de separació
d’hidrocarburs, abans d’arribar al desguàs natural, sobre tot en el cas de la Tordera o el torrent del Gorg
Negre, de manera que a les àrees més sensibles només hi puguin arribar aigües netes.
El mateix tractament de les aigües d'escorrentia es faria si es preveu punts d'infiltració de les aigües
superficials per afavorir la recàrrega natural de l'aqüífer de la Baixa Tordera sobre el que es troba aquest
sector.
- Pel que fa quan a aigües residuals, en funció de les activitats que s’hi implantin seria necessari
portar-les cap a una Estació de tractament d’Aigües residuals municipals o del mateix polígon industrial
o establir unes directrius de manera que, en funció de l’activitat a implantar, tingui la seva pròpia estació
de tractament de les aigües residuals. En el sector hi existeix una canonada d’impulsió d’aigües
residuals fins a la EDAR de Tordera a la qual es preveu connectar la nova xarxa del sector.
- Dissenyar un sistema d'il·luminació de tot el sector de manera que les lluminàries exteriors i la
il·luminació interior s'adeqüi al que disposa la Llei 6/2001, reguladora de la contaminació lumínica en
medi nocturn.
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- Quant a les lluminàries, cal tenir en compte la reducció del Flux d’Hemisferi superior instal·lat,
és a dir, evitar l’emissió de llum a la part superior de la lluminària perquè no s’utilitza, es malbarata i
incrementa la contaminació lumínica. Per aquesta finalitat les més adequades són les lluminàries
apantallades, que eviten il·luminar per sobre de l’horitzontal i orientades cap el terra.
- A l'hora d’iniciar els moviments de terres en àrees encara no industrialitzades es portarà a
terme la retirada de la capa superficial de la terra vegetal de les finques agrícoles o terrenys erms
afectats (un gruix mínim de 30 cm) que haurà de ser acopiada en un indret específic durant tota la fase
d'obres pel seu aprofitament final en la restauració paisatgística, revegetació i enjardinament de tot el
sector.
- Cobrir amb lones els camions que transportin terres o matèries primeres en base pols que
s’utilitzin en les diverses activitats.
2/ Mesures preventiva enfront a la inundabilitat:
Com que una part del sector es troba dins dels límits de les zones de flux preferent (definida com unió
de la zona constituïda per la via d’intens desguàs i la zona en la que es poden produir greus danys
sobre les persones i els béns o zona d’inundació greu), pel que fa al risc d’inundabilitat de la Tordera i
cursos subsidiaris que trobem a l’entorn de la zona del projecte, caldrà incloure diverses mesures
correctores per a minimitzar el risc sobre tot en les zones a on hi pot haver presència de persones o
activitats.
En aquest cas, les zones de flux preferent serà d’aplicació l’article 9 del Reglament del Domini Públic
Hidràulic que determina:
“Artículo 9 ter. Obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación
básica de suelo urbanizado.
1. En el suelo que se encuentre en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de
9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado de acuerdo con el artículo 21.3 y 4 del texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se podrán realizar nuevas edificaciones, obras
de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen
de edificaciones existentes, cambios de uso, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo
rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie, siempre que se
reúnan los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales que establezcan las
comunidades autónomas:
a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes
frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato ni aguas
abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona urbana.
Se considera que se produce un incremento significativo de la inundabilidad cuando a partir de la
información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos
para su autorización y que definan la situación antes de la actuación prevista y después de la misma,
no se deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables.
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c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen
o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua,
vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en particular estaciones
de suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas
de media y alta tensión.
d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores,
o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan
darse grandes aglomeraciones de población.
e) Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o instalaciones de
los servicios de Protección Civil.
f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el tipo
de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean
afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años. Podrán disponer de garajes subterráneos
y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período
de retorno, y que se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello
teniendo en cuenta la carga sólida transportada y que además dispongan de respiraderos y vías de
evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta, en la medida de lo
posible, su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
2. Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las obras, el
promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe
anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo preferente.
3. Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las
administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad
y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas.”
En el cas que ens ocupa, les determinacions finals del PMU “La Mina d’Or”, incorporaran la regulació
normativa i gràfica per tal de complir amb els punts a), b), c), d) i e) de l’apartat 1 de l’article 9. ter del
RDPH per a les noves edificacions i l’apartat 3 del mateix article per a les edificacions existents. Amb
aquesta regulació normativa i gràfica, el desenvolupament del PMU “La Mina d’Or” serà compatible
amb la Zona Inundable.
Pel que fa a les Mesures prventives concretes proposades s’haurien d’aplicar per eliminar el risc
d’inundabilitat i per tal de complir amb les determinacions de l’article 9 ter. s'ha fet un estudi
d'inundabilitat del sector a on es proposen diverses mesures correctores a tenir en compte en terrenys
qualificats de Zona de Flux Preferent i que caldria aplicar tant en l’execució del Projecte d’Urbanització
com en el moment de l’edificació de la construcció.
Aquestes mesures correctores bàsicament són de tipus estructural i contemplen:
-

Mur de defensa contra inundacions situat al nord de les indústries DECOTEC i TYPSA
Mur de defensa perimetral per evitar la inundació de les edificacions actuals de DECOTEC
Aixecament i terraplenat dels terrenys on se situaran les futures edificacions en el
desenvolupament de la Mina d’Or i Can Busca Sud.
Canal de desguàs lateral que manté el dimensionament previst en la planificació
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Concretament es proposa:
 Construir un mur de defensa de defensa situat al Nord i Est de Decotec, per tant en el sector
Can Buscà Sud (fora zona del projecte). L’extrem nord el mur de defensa haurà de superar la cota de
32 metres, i també a l’extrem oest de Decotec haurà de superar els 32 metres de cota i a l’extrem est
de Decotec la cota proposada és 30 metres.
 Aixecament i terraplenat dels terrenys: tots els terrenys del sector hauran d'estar com a mínim
a la cota 30,9 m. Sobre aquesta cota es considera recomanable que es deixi un resguard d’uns 30 cm
per tal d’assegurar la no afecció de les futures edificacions.
 Es proposa crear una mota de terra en paral·lel al tram final de la Tordera i que donaria
continuïtat a l’actual existent (es faria dins la franja d’espais lliures o zona verda) i que aniria en paral·lel
als dos cursos fluvials. Concretament la cota de coronació de la mota hauria de sobrepassar la cota
d’inundació definida per la zona de flux preferent.
 Crear un canal de desguàs lateral resseguint el curs del torrent de Can Mates des de l'alçada
d'DECOTEC i fins el seu desguàs a la Tordera d'acord amb el dimensionat ja previst en la planificació.
Aquest canal es construirà fora dels límits de la Xarxa Natura 2.000
L’encaix en el terreny del traçat del canal de laminació permet desviar, abans de la ubicació de la nova
rotonda, la traça de la llera del Torrent La Mina d’Or per evitar construir un segon pont sota la rotonda
i així poder solucionar amb un únic pont el pas del vial d’accés al polígon sobre el canal de laminació i
sobre el torrent La Mina d’Or.

Proposta de mesures correctores de l'estudi d'inundabilitat
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Mesures correctores generals.
En funció de l'afectació sobre el medi que pugui haver comportat la reordenació del sector caldrà
preveure tot un conjunt de mesures correctores per a minimitzar l'impacte que les mateixes poden haver
generat sobre el medi afectat ja sigui de forma directa o indirecta.
Mesures correctores d'Integració paisatgística:
Entre les principals mesures correctores a contemplar serà la reordenació paisatgística de tot el sector
amb una proposta d’enjardinament de les zones verdes i les àrees d'espais lliures sobre tot a l'entorn
de la Tordera i del torrent del Gorg Negre en el seu tram final.
Es procurarà que totes les plantacions arbòries i arbustives amb plantes autòctones de baixos
requeriments hídrics, adequades a la climatologia de la zona.
El disseny de les plantacions a portar a terme en la franja d’espais lliures o futures àrees verdes
resseguint la llera de la Tordera, o en els nous marges que surten de la construcció del canal i sobre tot
en el tram del canal de desguàs que va en paral·lel al torrent del Gorg Negre, es dissenyarà de manera
que actuï com apantallament visual o barrera visual procurant que les instal·lacions del sector industrial
no siguin vistes des de les visuals exteriors sobre tot del sector est a l’entorn del riu o des de la carretera
BV-5122.
Concretament es preveu portar a termes les revegetacions amb peus de freixe de fulla petita (Fraxinus
angustifolia) combinat amb peus d'àlber (Populus alba) amb una densitat a l'entorn de 400 peus/ha.
Pel que fa a l'apantallament visual a l'entorn de la carretera BV-5122 es preveu una doble alineació de
peus d'àlber (Populus alba) plantats al portell i amb una separació entre cada peu de 4 metres.
Així mateix, a l'entorn del petit mur que es construirà, dins de la Xarxa Natura 2.000 com a mesura per
evitar possibles afectacions de la carretera de la Diputació, es proposa de fer una plantació arbustiva a
l'entorn del mateix per a dissimular-lo a base de peus de llentiscle (Pistacea lentiscus) separats entre si
cada 1,5 metres.
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En tots els espais destinats a zones verdes caldrà fer una aportació mínima de 30 cm de terra vegetal
en tota la superfície, que haurà de ser la que prèviament s'havia acopiat en la fase inicial de les obres
per la seva reutilització posterior. Abans de la seva estesa en les superfícies enjardinades haurà de ser
convenientment adobada i s'haurà d'haver eliminat les pedres, elements grollers i estranys de la
mateixa.
Portar a terme treballs d'eliminació de la vegetació present que correspongui a espècies colonitzadores
o invasores com poden ser les canyes i substituir-les per plantacions de plantes arbòries i arbustives
autòctones, com els esmentats freixes i àlbers i arbustives com el saüc (Sambucus nigra) o sanguinyol
(Cornus sanguinea).
Els sobrants de terres que es puguin generar en la urbanització del sector o en treballs d'excavacions
de les edificacions es procurarà que siguin utilitzats en el propi sector aportant-les a zones on puguin
ser útils o per pujar mínimament la cota del terreny. En el cas que no fora possible es portaran a un
abocador legalitzar extern al sector
Les intervencions hauran de preservar la major franja de bosc de ribera que sigui possible per
minimitzar les alteracions sobre les funcions com a connector biològic. Es tracta de reservar com a zona
verda el marge dret de la Tordera i l'entorn del torrent del Gorg Negre (marge esquerra), i de no projectar
intervencions sobre aquesta franja. La reserva d’aquests espais actuarà en favor de la preservació dels
d’hàbitats inclosos a la Xarxa Natura 2000 que hi ha al llarg dels cursos fluvials. En aquest sentit el Pla
de Millora Urbana reserva la franja de terrenys adjacents a l’espai Riu i Estanys de Tordera, de la Xarxa
Natura 2000, qualificats com a zona verda, per tal de garantir una transició adequada vers el mateix o
portar-hi a terme millores de les comunitats vegetals existents eliminant espècies al·lòctones (canyes)
i portar-hi a terme plantacions de peus arboris propis de la comunitat de ribera de l'entorn de la Tordera
Seria interessant per part de la propietat crear un acord de Custòdia del Territori, concretament de les
franges d'espai verds que ressegueixen les lleres de la Tordera i del torrent del Gorg Negre per al seu
manteniment, conservació i potenciar-ho com espai de lleure i d'esbarjo. Aquest acord de concòrdia
hauria de ser entre la propietat, l'ajuntament de Tordera i la Generalitat de Catalunya, ja sigui l'Agencia
Catalana de l'Aigua o la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Mesures correctores d'ecoeficiència energètica
També caldrà establir tot un conjunt de mesures correctores per l'aprofitament i l'estalvi energètic sobre
tot de les diferents construccions i activitats previstes especialment les que determina el Decret
21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència energètica en els edificis com poden ser:
- Orientació dels edificis preferiblement cap al sud, de manera que hi hagi la màxima eficiència
en la captació de llum natural
Disseny de claraboies de manera que entri la llum natural pel sostre sobre tot en els espais
comunitaris, zones d'escales...
Implementació d’il·luminació de baix consum en espais comunitaris
Incorporar les energies renovables tot aprofitant els taulats i sostres per a instal·lar plaques
solars i/o fotovoltaiques; instal·lació de sistemes mixts per a subministrament d’aigua calenta sanitària.
Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les edificacions:
disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures, sistemes passius de captació solar,
prevenció de sobreescalfaments,...)
Utilitzar materials amb un bon nivell d' aïllaments i que haurien de ser incorporats en les
solucions constructives en façanes, cobertes, obertures....
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Mesures correctores per millora de la mobilitat
En fase d’explotació cal que el previsible increment d’emissions a l’atmosfera relacionades amb
l’augment dels desplaçaments dels usuaris de la zona es compensarà amb l’aplicació de mesures que
permetin disminuir la utilització del vehicle privat i fomentin altres mitjans més sostenibles, com els
desplaçaments a peu o en bicicleta, o la utilització del transport públic.
Seria convenient incloure un passeig fluvial per a vianant si bicicletes tot resseguint el curs del riu
Tordera en la superfície qualifica com espais verd i que connecti amb l'actual Passeig Fluvial de la
Tordera que des del poble passa pel davant del sector industrial i que va des del poble de Tordera fins
els estanys de la Júlia, de manera que s'eviti el pas de persones que volen passejar o fer esport per
l'interior del sector industrial o compartint l'espai amb vehicles com seria si s'utilitzes el camí de Fogars.
.

Mesures correctores de la gestió de residus

Les activitats que es realitzaran en la fase d’execució de les obres requeriran de l’aplicació de les
següents mesures correctores per tal de minimitzar l’impacte que provoquen sobre el medi:
- S’hauran de preveure els espais i contenidors necessaris per a l’emmagatzematge de les
fraccions de residus que es generaran en el decurs de les obres.
- Definició i execució d’un pla de gestió de residus d’obra i control de la seva aplicació.
- Segregació de les diferents tipologies de residus d’obra per a facilitar la seva recuperació o
tractament posterior.
- Contractació d’un o més transportistes de residus autoritzats per l’Agència Catalana de Residus
de la Generalitat de Catalunya per a la recollida i tractament de totes les tipologies de residus
generades. Els residus d’enderroc i residus de la construcció que es generin en l’execució de les obres
s’haurien de gestionar en les instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord
amb la normativa vigent en matèria de residus: Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
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9.- SÍNTESI
L’objecte del present estudi ambiental estratègic és valorar les incidències ambientals que pot comportar
la proposta del Pla de Millora Urbana del sector Mina d’Or en el terme municipal de Tordera a la comarca
del Maresme, concretament de l’Alt Maresme.
El sector que inclou la proposta del Pla de Millora Urbana es troba situat al nord-oest del poble de
Tordera (a uns 1.500 metres de l’Ajuntament) i a peu de la carretera BV-5122 d’Hostalric a Tordera per
Fogars, en el p.k. 1+400, concretament a on comença el camí vell de Fogars a Tordera i a tocar del riu
Tordera. És un sector discontinu que inclou:
1/ El sector industrial ja existent Mina d’Or o Polígon Industrial Pla de la Júlia, delimitat al sud i
a l’oest per la carretera BV-5122 i al nord-oest pel camí de Fogars, a l’est pel riu Tordera i al nord pels
camps de conreu de secà del Pla de la Júlia. Ocupa una extensió a l’entorn d’unes 24,05 ha.
2/ Un sector molt petit que ocupa una superfície de 0,45 Ha, situat a uns 1.300 metres al nord a
sobre un petit turonet amb terreny erm i forestal que correspon a terrenys de l'extractiva de Can Buscà
a on es preveu ubicar-hi un equipament vinculat al subministrament d’aigua de tot el sector Pla de la
Júlia.
En el sector principal que correspon al polígon industrial hi trobem:
- Tot el sector centre i est i delimitat entre el camí de Fogars o camí vell a Hostalrich i la llera del
riu Tordera està ocupat per les instal·lacions, els patis exteriors i les naus de l’empresa Torho dedicada
a la fabricació de prefabricats de formigó una segona activitat resseguint el camí.
- A l’extrem sud-oest i delimitat pel camí de Fogars a l’est hi trobem una antiga activitat industrial
abandonada des de fa anys. Mes al nord hi trobem una activitat de producció de begudes implantada
des de fa anys.
- A l’extrem nord, per sobre les instal·lacions de Torho hi ha diverses parcel·les no conreades i
abandonades des de fa anys i que son terrenys erms sense una vegetació destacable implantada
El municipi de Tordera està afectat pel pla director territorial del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
(PTMB), aprovat definitivament en data 20 d’abril de 2.010. Tot el sector ja està catalogat com a sòl
urbà no consolidat i correspon a una àrea més extensa que ocupa més superfície cap el nord tot
resseguint la llera de la Tordera i a l’entorn del camí de Fogars, ocupant uns espais agrícoles actuals i
que correspon al sector Can Buscà Sud. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona ja preveu la
implantació del sector industrial VUI-10 LA MINA D’OR
El planejament urbanístic vigent a dia d’avui a Tordera és el Pla General d’Ordenació de Tordera de
l’any 2003 constitueix la Revisió del Pla General de Tordera aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 17 d’octubre del 1984, i la seva adaptació a la legislació vigent
a Catalunya en matèria urbanística. La zona en estudi correspon a sòl urbà no consolidat a on hi ha
establertes diverses activitats industrials i per la consolidació del mateix cal el desenvolupament d’un
pla de Millora Urbana; correspon al 16 PMU La Mina d’Or, amb una superfície total de 24 ha.
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En el present document s’ha fet una anàlisi del medi físic de tot el sector Mina d’Or, i després d’estudiar
la proposta d’actuació que es vol portar a terme i també la normativa associada, s’ha fet un comparatiu
entre la situació actual i la situació futura analitzant unes alternatives de propostes de desenvolupament
del Pla de Millora Urbana i posteriorment s’han analitzat els previsibles impactes i valorant la seva
magnitud i risc d’afectació i sobre tot s’han valorat les alternatives en funció del compliment dels
diversos objectius ambientals que s’han plantejat.
En aquest sector hi trobem a dia d'avui diverses activitats industrials implantades envoltades de
diversos camps de conreu de secà amb un relleu molt planer, però el fet diferencial és que el sector té
com a límit est la llera del riu Tordera que està catalogat com Espai d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa
Natura 2.000. També per l’extrem sud-est del sector hi discorre el torrent del Gorg Negre que també
està catalogat com a Xarxa Natura 2.000.
El sector es troba ben delimitat per:
El riu Tordera per l’est
- La carretera BV-5122 per l’oest i pel sud
El torrent del Gorg Negre a l’extrem sud-est
El camí de Fogars a Tordera que fa l’Eix central del sector i que separa els dos subsectors.
En aquest sentit l’accés al sector es fa des de la carretera BV-5122 concretament a la cruïlla existent a
l’entorn del p.k. 1+400 (dreta) des de Tordera.
Els valors ambientals del sector més destacables són:
- L’Espai Protegit de l'estany i riu Tordera que també correspon a xarxa Natura 2.000 fa de límit
est del sector i també el trobem a l’extrem sud-est del mateix. També l’entorn de la Tordera
està catalogat com a ZEC (zona d’especial Conservació), però no figura dins l’inventari de les
zones humides protegides.
- Si be aquest tram a l'entorn del torrent del Gorg Negre, segons els mapes de la Generalitat,
correspon a un hàbitat d'interès comunitari (salzedes, alberedes i altres boscos de ribera) en
realitat, en aquest tram concret, l'hàbitat esmentat no hi és present sinó que hi trobem sobre tot
canyes, ja que molt possiblement fora eliminat amb els treballs de millora de la carretera, per
tant la vegetació afectada no seria especialment interessant, malgrat que la cartografia de la
Generalitat el marqui com a hàbitat d'interès comunitari.
- A nivell geològic correspon a terreny del quaternari de les planes al·luvials de la Tordera.
- No hi ha zones d’especial interès geològic dins el sector com són geòtop o geozones, ni tampoc
hi ha jaciments paleontològics coneguts.
- La zona del projecte es troba sobre l’aqüífer protegit 4031A13 Aqüífer Superficial de la Baixa
Tordera; aquest aqüífer està inclòs en la massa d’aigua subterrània protegida per al·luvials de
la Baixa Tordera i delta de la Tordera (codi 35) en la Directiva Marc de l’Aigua (DMA).
- Dins el sector o com a límit del mateix hi trobem diversos cursos fluvials com la Tordera (límit
est), torrent del Gorg Negre (extrem sud-est), torrent Mina d’Or (extrem oest resseguint la
carretera BV-5122), torrent de Can Mates (creua el sector de nord a sud resseguint el camí de
Fogars).
- Referent a la inundabilitat i segons dades INUNCAT, bona part del sector es troba inclòs dins
els límits de les zones potencialment inundables per un període de retorn de 100 anys, de
manera que el desenvolupament del mateix obligarà a portar a terme tot un conjunt d'actuacions
per reduir el risc d'inundabilitat per un període de retorn de 500 anys
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- Si analitzem la vegetació present, l’hàbitat dominant correspon a l'hàbitat Corine 86a Àrees
urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada i que inclou els punts edificats o
zones construïdes i també les vies de comunicació així com jardins a l'entorn dels vials, dins de
les activitats industrials presents amb presència de nombroses males herbes.
- En les parcel·les no urbanitzades hi trobem a l’hàbitat Corine 44.637 Freixenedes de Fraxinus
angustifolia de terra baixa i correspon a l’hàbitat d’interès comunitari 92A0 Alberedes, salzedes
i altres arbres de ribera que el trobem sobre tot resseguint la llera del torrent del Gorg Negre.
- No hi ha presència d'hàbitats d'interès comunitari dins el sector, però si en tot l'entorn de la
llera del riu Tordera i també de manera puntual a l'entorn del torrent del Gorg Negre (tot i que
a hores d'ara i en aquest tram concret no hi ha cap hàbitat interessant present)
- La fauna present a l’interior del sector es valora com a poc nombrosa, de tipus generalista, molt
adaptada a suportar una forta pressió antròpica i sense presència d’espècies que tinguin un
cert interès faunístic tot i que segons la cartografia vigent hi pot haver-hi presència d'algunes
espècies que gaudeixin d’un nivell de protecció significatiu, però condicionada per a la
proximitat a la llera de la Tordera i els seus afluents (torrent del Gorg Negre, de la Mina...) a on
fins i tot correspon a un entorn protegit per la presència de la llúdriga.
El sector presenta una connectivitat limitada tot i tenir un gran connector fluvial com és el riu
Tordera com a límit est i que no s’ha de veure afectada la seva funcionalitat per l’actuació que
es proposa. El fet que l’àmbit d’estudi quedi encaixat en una zona al voltant de la qual dominen
les activitats industrials, limita les relacions de connectivitat biològica que es poden donar al
llarg del mateix i amb el seu entorn i les principals relacions de connectivitat de l’àmbit es
canalitzen vers els cursos fluvials que estructuren l’entorn com la Tordera a llevant i el torrent
del Gorg Negre al sud.
- Segons el catàleg de paisatge de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot aquest entorn
correspon a la unitat de la Baixa Tordera, amb excepció del subsector Nord que correspon a la
unitat de paisatge de Marian Baixa. En general la unitat de la Baixa Tordera es caracteritza per
ser un territori caracteritzat per ocupar les terres baixes i planeres d’origen al·luvial als dos
marges de la Tordera, i que correspon a una plana rica per l’agricultura aprofitant la fertilitat
dels sòls al·luvials. La zona del projecte correspon a un mosaic agroforestal a on a les planes i
fondalades dominen els conreus i en els sectors de relleu més accidentat és on trobem els
entorns forestals, tot i que en aquest sector les zones de bosc són més reduïdes i hi ha un
domini més clar de l’entorn agrícola però clarament alterat per l’acció de l’home.
- Referent als usos del sòl dins el sector hi ha un clar domini de les activitats industrials que
ocupen gaire be el 70% de la superfície i petits restes de terrenys erms o sense conrear ocupen
una superfície reduïda i que els trobem a l’extrem nord per sobre de les activitats industrials i
que fan de tampó amb les àrees agrícoles del Pla de la Júlia
- Des del punt de vista del patrimoni arquitectònic o arqueològic no hi ha cap element destacable
ni tampoc correspon a una àrea de perspectiva arqueològica per a possible presència de
jaciments a hores d’ara no coneguts.
S’han proposat 3 alternatives i que corresponen a:
- Alternativa 0 que suposaria mantenir l'estat actual
- Alternativa 1 de portar a terme el desenvolupament del Pla de Millora Urbana d'acord amb el
Pla General d'Ordenació Urbana i amb la construcció d'un canal per minimitzar el risc d'inundabilitat.
- Alternativa 2 igual a l'anterior però de manera que la construcció del canal quedi fora dels límits
dels espais protegits i que la zona verda se situï resseguint els límits dels espais protegits procurant no
afectar-los.
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S’han plantejat diversos objectius ambientals fonamentats sobre tot en la protecció dels elements de
major interès ambiental i en la compactació del sòl urbà i en funció dels objectius ambientals i del nivell
de compliment dels mateixos, s’ha determinat que la millor proposta correspon a l’alternativa 2 de portar
a terme el Pla de Millora Urbana.
En l’alternativa escollida (alternativa 2) s’ha concentrat el sòl urbà industrial en les àrees ja ocupades
actualment per activitats ja establertes i també hi ha un creixement del sòl urbà industrial a l’extrem
nord-oest a continuació de les instal·lacions actuals. La parcel·la d'equipaments s'ha situat a l'extrem
nord de manera que pugui tenir continuïtat amb els futurs equipaments del sector Can Buscà Sud que
es troba a continuació del mateix cap el nord i també el subsector discontinuo nord també serien
equipaments destinats a serveis tècnics.
Les zones verdes o espais lliures s’han situat tot resseguint el curs de la llera de la Tordera que forma
part de la Xarxa Natura 2.000 per a preservar la seva protecció i també a l’extrem sud resseguint el
curs del torrent del Gorg Negre que també forma part de la Xarxa Natura 2.000 per a crear una franja
de transició entre els espais protegits i el sòl industrial.
El quadre resum de les superfícies del futur Pla de Millora Urbana seria:

Parcs urbans
Equipaments
Equipament serveis tècnics
Sistema hídric
Vialitat
Total sòl públic
Industria Mitjana
Total sòl privat
Total àmbit

Superfícies
23.263,00 m2
11.577,00 m2
4.885,00 m2
15.654,00 m2
9.384,00 m2
64.763,00 m2
182.489,00 m2
182.489,00 m2
247.252,00 m2

Percentatge
9,41%
4,68 %
1,98 %
6,33 %
3,80 %
26,19 %
73,81 %
73,81 %
100%

També s’ha valorat els possibles impactes que sobre el medi ambient pot comportar la proposta
escollida de desenvolupament del Pla de Millor Urbana i s’ha previst que no haurien de ser especialment
significatives, tot i que l'aplicació de les diverses mesures correctores o preventives per evitar el risc
d'inundacions i protecció de la Xarxa Natura 2.000 i que concretament són:
-

Donar continuïtat a la mota a l'entorn de la Tordera fins el final del sector
Construir un mur de defensa contra inundacions situat al nord de les indústries DECOTEC
i TYPSA (fora del sector)
Construir un mur de defensa perimetral per evitar la inundació de les edificacions actuals
de DECOTEC (fora del sector)
Aixecament i terraplenat de la rasant del vial vertebrador pel desenvolupament dels futurs
sectors industrials de la Mina d’Or i Can Busca Sud.
Canal de desguàs lateral que manté el dimensionat previst en la planificació, però
modificant el seu traçat de manera que la seva execució no afecti la Xarxa natura 2.000.
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La construcció de l'esmentat canal de desguàs sobre tot en el tram que afecta el tram del torrent del
Gorg Negre (extrem sud-est del sector), en l'alternativa seleccionada comporta una actuació que
quedaria fora dels límits de la xarxa natura 2.000 i dins de la mateixa, només es preveu la construcció
d'un petit mur de poc més de 50 cm d'alçada per evitar qualsevol risc d'inundabilitat a l'entorn de la
carretera de la Diputació en aquest tram.
Per minimitzar el previsible impacte que pugui comportar el projecte, així s’han presentat tot un conjunt
de mesures correctores ja sigui de tipus preventiu i també en fase d’execució, que caldrà tenir present
a nivell de projecte per minimitzar o reduir el possible impacte ambiental sobre el sector. Entre aquestes
mesures caldria destacar la recuperació del bosc de ribera amb plantacions específiques a l'entorn de
la llera afectada dels diversos torrents per la construcció del canal de desguàs de la Tordera, amb
plantacions sobre tot de freixes i àlbers i eliminació de les actuals poblacions de canya present i
revegetació de la franja de zona verda que ressegueix tant a la Tordera com el torrent del Gorg Negre
dins el sector.
Per tant, en general, no es considera que la proposta del Pla de Millora Urbana Modificació del sector
Mina d’Or a Tordera que ja està qualificat com a sòl Urbà No Consolidat, puguin comportar incidències
especialment negatives sobre els vectors ambientals, sobre tot que s'ha volgut evitar qualsevol
afectació significativa ni directa ni indirecta dels terrenys que formen part de la Xarxa Natura 2.000 i
s'ha proposat de crear una franja tampó com espais verds de separació entre l'espai protegit i la futura
àrea industrial.
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10.- ANNEX 1
DOCUMENT D’ABAST D’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
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Document d’abast
Pla de millora urbana per a la ordenació del sòl industrial al polígon d’actuació de la
Mina d’Or, al terme municipal de Tordera

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Identificació de l’expedient
Assumpte:

Pla de millora urbana

Municipi:

Tordera (Maresme)

Peticionari:

Ajuntament

Referència:

OTAABA20180138 (170/18 IPR IAE)

2. Marc normatiu i tramitació
2.1. Objecte
El present document d’abast determina l’abast de l'estudi ambiental estratègic, amb l'amplitud
i el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l'escala del pla subjecte a avaluació. Així
mateix, estableix els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els
indicadors que cal aplicar en l'elaboració, la modificació i l'avaluació del pla.
2.2. Fonaments de dret
- La disposició final onzena 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 Autònomes
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició
transitòria primera 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.
- La disposició addicional vuitena de 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, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica,
d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.
- L’apartat 6.a) sisè de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els instruments de
planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan ambiental en
l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor.
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- 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.
- L’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i l’article 115 del Reglament de la Llei
d’urbanisme atribueixen a l’òrgan ambiental l’emissió del document d’abast que determini, un
cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’estudi ambiental estratègic i els criteris,
objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades
i el públic interessat.
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació
ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent.
2.3. Antecedents
- En data 10 d’agost de 2018, va entrar al registre electrònic del Departament de Territori i
Sostenibilitat la sol·licitud d’informe ambiental estratègic del Pla de millora urbana per a
l’ordenació del sòl industrial al polígon d’actuació de la Mina d’Or, al terme municipal de
Tordera, presentada per l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud la documentació següent:
memòria, document ambiental estratègic, avantprojecte de mesures correctores contra el risc
d’inundació, i plànols.
- En data 12 de desembre de 2018, la directora dels Serveis Territorials a Barcelona del
Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre l’informe ambiental estratègic del Pla de
millora urbana esmentat en el sentit que s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica
ordinària, atès que té efectes significatius sobre el medi ambient, d’acord amb l’informe
proposta emès per aquesta Oficina Territorial el 10 de desembre de 2018.
2.4. Consultes efectuades
En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l’emissió de l’informe ambiental
estratègic d’acord amb l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, aquesta Oficina
Territorial ha sol·licitat a les administracions públiques afectades i al públic interessat següent
l’emissió de les consideracions estimades oportunes sobre els efectes en el medi ambient
que pot comportar el Pla en relació amb les respectives competències, així com sobre l’abast
i el grau d’especificació de l’eventual estudi ambiental estratègic:
−
−
−
−
−
−
−
−

Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona
Agència Catalana de l’Aigua
Agència de Residus de Catalunya
Servei de Planificació de l’Entorn Natural
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
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−
−
−
−
−
−
−
−

Subdirecció General de Seguretat Industrial
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Maresme
DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura

El termini per a formular els pronunciaments va finalitzar el 19 d’octubre de 2018.
Quant a les consultes realitzades, s’han rebut els informes de la Subdirecció General de
Seguretat Industrial, de 26 de setembre de 2018, el Consell Comarcal del Maresme, de 2
d’octubre de 2018, el Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, de 17 d’octubre de
2018, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de 18 d’octubre de 2018, la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, de 29 d’octubre de
2018, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 31 d’octubre de 2018, i l’Agència
Catalana de l’Aigua, de 7 de desembre de 2018, les consideracions dels quals s’han tingut en
compte en la redacció del present informe.
A banda de les consultes efectuades, es prenen en consideració les aportacions realitzades
en l’informe tipus relatiu als plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental, elaborats per la
Direcció General de Salut Pública, en les matèries referents a les seves competències.
3. Dades generals del Pla
L’objecte del present Pla de millora urbana és ordenar l’àmbit VUI-10 la Mina d’Or, destinat a
usos industrials, d’acord amb les determinacions del planejament general vigent del municipi.
En aquest sentit, cal dir que l’àmbit d’actuació, situat al nord-oest del nucli de Tordera,
presenta un caràcter discontinu, abastant una extensió total de 24,5 ha. Per una banda, l’àrea
emplaçada al polígon industrial Pla de la Júlia, de major superfície, limita al sud amb la
carretera BV-5122 i els torrents de la Mina d’Or i del Gorg Negre, i a l’est amb el riu Tordera.
Altrament, l’àmbit de menors dimensions es localitza a l’entorn de la pedrera de Can Buscà.
4. Valoració del document inicial estratègic i de la proposta de l’avanç del Pla
4.1. Valoració del document inicial estratègic i determinació de l’abast i del nivell de
detall de l’avaluació ambiental
4.1.1. Valoració global del document inicial estratègic
Examinada la documentació aportada, cal dir que el document ambiental aportat inclou
majoritàriament el contingut del document inicial estratègic (DIE, en endavant) previst en els
apartats a) i b) de l’article 100 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i l’article 18 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, si bé no especifica si el projecte
d’urbanització s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte ambiental segons la
legislació vigent. Alhora, manca completar els objectius i criteris ambientals proposats,
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l’anàlisi d’alternatives i la identificació dels efectes del Pla (topogràfics, paisatgístics, en
matèria de canvi climàtic, etc.). En conseqüència, caldrà tenir en compte aquestes
indicacions, i afegir o corregir la resta d’aspectes que s’indiquen tot seguit (en cursiva).

GENERALITAT DE CATALUNYA

4.1.2. Relació amb altres plans i programes
En primer lloc, cal esmentar que, malgrat el que determina el document ambiental, les franges
est i sud del subsector del polígon del Pla de la Júlia incorporen alguns sòls de l’espai
adjacent Riu i Estanys de Tordera de la xarxa Natura 2000 (codi ES5110007), declarat com a
zona especial de conservació (ZEC) i inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN), els quals
s’associen a la Tordera i al torrent del Gorg Negre (veure la imatge 1).

Imatge 1. Delimitació aproximada de l’àmbit del polígon industrial del Pla de la Júlia sobre ortofotomapa de l’ICGC
(en verd es representa la xarxa Natura 2000).

En aquest sentit, cal recordar que és d’aplicació allò establert en la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d’espais naturals, el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’espais d’interès natural, l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància
comunitària (LIC), l’Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, i la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental.
Específicament, l’article 13 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, indica que als espais
delimitats pel PEIN s’aplica d’una manera preventiva el règim del sòl fixat pels articles 127 i
128.1 del text refós de la legislació urbanística vigent a Catalunya (Decret 1/1990, de 12 de
juliol). Quant als espais inclosos al PEIN que el planejament urbanístic qualifiqui de sistemes
d’espais lliures, zones verdes o similars, determina que aquests no podran ser objecte d’usos
o transformacions que no siguin congruents amb la seva naturalesa d’espai natural.
En relació amb l’anterior, l’informe de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona, de 29 d’octubre de 2018, indica que, si bé el Pla no ha de comportar
cap impacte desavinent amb els objectius de protecció i millora establerts pel planejament
aplicable a l’espai del Montnegre i el Corredor, el més pròxim dels espais naturals gestionats
per la Diputació de Barcelona, pot afectar de manera directa l’àmbit Riu i Estanys de Tordera
de la xarxa Natura 2000, la gestió del qual correspon a la Generalitat de Catalunya.
Per altra banda, cal assenyalar que el Pla territorial metropolità de Barcelona inclou
majoritàriament l’àmbit d’actuació en una àrea especialitzada industrial amb capacitat de
desenvolupament. En el cas de l’àmbit del polígon industrial del Pla de la Júlia, es constata
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que aquest confronta per l’est i el sud amb espais de protecció especial, en bona part, amb
protecció jurídica supramunicipal (PEIN i xarxa Natura 2000), incorporant alguns d’aquests
sòls en la part meridional de dit subsector. En concret, cal posar de manifest que el canal de
desguàs proposat ocupa alguns d’aquests espais de protecció especial definits a l’entorn dels
torrents de Can Mates i del Gorg Negre, resultant afectats també aquests darrers per la
rotonda prevista sobre la carretera BV-5122.
Atès l’exposat, cal tenir en compte allò establert a l’article 2.6 de les Normes d’ordenació
territorial (NOT), segons el qual els espais de protecció especial han de mantenir la condició
d’espai no urbanitzat i, amb aquesta finalitat, han de classificar-se de sòl no urbanitzable i
atendre al règim establert en aquest article, si bé, excepcionalment i de manera justificada, es
pot incloure alguna peça en sectors o polígons per garantir-ne la permanència com a espai
obert mitjançant la seva incorporació al sistema d’espais lliures. Dit això, les NOT recorden
que en el cas de plans que afectin directament o indirecta espais inclosos en la xarxa Natura
2000 es garantirà el compliment de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig.
Així mateix, estableixen que els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar
necessàriament en espais de protecció especial hauran d’adoptar solucions que minimitzin
els desmunts i terraplens, i evitin interferir en els connectors ecològics, els corredors
hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, etc.). En tot cas,
l’anàlisi de la inserció de les infraestructures haurà de demostrar que no s’afecten de forma
substancial els valors de l’àrea d’espais de protecció especial on s’ubicarien.
Altrament, caldrà atendre a allò establert a la regulació de les NOT referent al sòl subjecte a
riscos, els connectors ecològics, les actuacions en els trams urbanitzats dels cursos fluvials i
en les zones verdes i els parcs urbans amb funció connectora o de transició, i les condicions
generals d’ordre ambiental al desenvolupament urbanístic, entre d’altres.
Pel que fa al planejament urbanístic aplicable, el document aportat assenyala que el Pla
general d’ordenació de Tordera, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 16 d’octubre de 2002, classificava els terrenys que
ocupa el polígon industrial Pla de la Júlia de sòl urbà en l’àmbit del sector Can Buscà Sud, i
de sòl urbanitzable delimitat en l’àmbit dels sectors Can Buscà Nord i la Mina d’Or. Tot i això,
per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 29 de setembre de
2006, per la qual s’estimà un recurs d’alçada interposat pels senyors Josep i Manuel Serra
Armangué, en nom i representació de la companyia mercantil Torho S.A. contra els acords de
dita Comissió Territorial de 16 d’octubre de 2002 i 15 d’octubre de 2003, s’establí sobre el
sector de la Mina d’Or el Polígon d’actuació urbanística PA- La Mina d’Or (Torho) de sòl urbà.
De forma sintètica, la resolució de referència fixà els paràmetres següents per al polígon
d’actuació esmentat de sòl urbà no consolidat: 240.094 m2 de superfície, 230.748 m2 de
superfície de polígon computable a efectes d’aprofitament, 9.346 m2 de sistema hidràulic,
4.900 m2 de sistema d’abastament d’aigua vinculat, 6.300 m2 de vialitat, 23.075 m2 de parcs i
jardins, 11.538 m2 d’equipaments, 189.835 m2 de sòl privat de mitjana indústria (T7I10), 0,6
m2st/m2s d’índex d’edificabilitat brut, i 138.448,8 m2st.
Addicionalment, caldrà tenir en compte les determinacions del planejament general vigent pel
que fa a la regulació del sistema hidrològic, les activitats industrials, els paràmetres aplicables
a la zona d’indústria mitjana (alçada màxima, etc.), i els moviments de terres i murs admesos.
En un altre ordre de coses, cal dir que, segons el Catàleg de paisatge de la regió
metropolitana de Barcelona, l’àmbit del polígon del Pla de la Júlia s’inclou en la unitat Baixa
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Tordera, així com en el paisatge d’atenció especial Espais agrícoles del Maresme i la
Tordera, mentre que el subsector nord forma part de la unitat Serra de Marina. En aquest
sentit, es recorda que són d’aplicació els objectius de qualitat paisatgística i els criteris i
accions corresponents de dit Catàleg, entre els quals es destaca la necessitat de definir
espais de transició (espais lliures) entre el front edificat i la Tordera, tractar acuradament els
fronts urbans fluvials, i restaurar i naturalitzar els trams degradats de rius i rieres.
Respecte al resultat de les consultes realitzades, cal dir que, a banda de la resposta de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals, s’ha rebut l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya, de 31 d’octubre de 2018, el qual conclou que no té consideracions a emetre
quant als efectes que pot comportar el desenvolupament del Pla sobre el medi geològic.
Altrament, l’informe del Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, de 17 d’octubre de
2018, conclou indicar que els riscos més significatius del municipi són els d’inundacions,
incendis, sísmic, i per vent. Pel que fa als tres darrers riscos esmentats, determina que el
planejament proposat n’haurà d’evitar increments significatius de la vulnerabilitat, tot
recordant, quant al risc d’incendis, que caldrà tenir en compte les mesures preventives
contemplades a la legislació sectorial vigent.
En referència al risc d’inundacions, el qual es destaca entre els més significatius del sector,
l’informe posa de manifest que l’àmbit del Pla es troba dins de zones inundables (T50, T100 i
T500). Tot i això, interpreta que aquest àmbit es destinarà bàsicament a l’ús industrial, el qual
no forma part dels elements vulnerables específics considerats al punt 5.2.1 i 5.2.2 de la
IRP/971/2010, de 31 de març (edificació residencial, edificis de pública concurrència o àmbits
d’oci en general). Per tant, considera que el Pla és compatible amb la gestió de riscos de
protecció civil, sempre i quan no es canviï el tipus d’element que s’hi ubicarà i que durant
l’execució del Pla no es contribueixi a l’augment del risc existent.
Així mateix, l’informe considera compatible la situació dels equipaments i zones verdes del
sector, sempre que no es transformin en equipaments o zones verdes destinats a elements
vulnerables. En cas contrari, indica que caldrà donar compliment a les mesures de la zona
d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció descrits al punt 2 de l’apartat l’anàlisi de
riscos de l’informe. Pel que fa a les infraestructures, assenyala que la seva compatibilitat
vindrà condicionada per la previsió de contemplar en el seu disseny la capacitat de suportar
els efectes de les inundacions sense patir danys estructurals greus, segons les
característiques concretes del perill d’inundació. En tot cas, recorda que l’informe s’emet,
sens perjudici de les consideracions que pugui establir l’òrgan competent en matèria d’aigües,
pel que recomana consultar a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el Pla. Alhora, esmenta, de
forma sintètica, que, tal com s’indica a la IRP/971/2010, de 31 de març, les mesures no
s’apliquen sobre les situacions ja existents o desenvolupaments ja executats.
Dit això, l’informe recorda que els establiments que en un futur s’ubiquin a l’àmbit d’estudi i
estiguin afectats per la normativa d’accidents greus, hauran de prendre en consideració la
IRP/971/2010, de 31 de març, per a la implantació de nous elements vulnerables compatibles
amb la gestió de riscos de protecció civil al seu voltant. En cas que aquesta sigui la situació
final, recomana demanar informe a l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial i a la
Direcció General de Protecció Civil quant a la compatibilitat amb la gestió de riscos de
protecció civil. Alhora, indica que, en cas d’ubicar noves instal·lacions a l’àmbit del Pla, caldrà
atendre, si s’escau, al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
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En relació amb l’anterior, cal tenir en compte que l’informe de la Subdirecció General de
Seguretat Industrial, de 26 de setembre de 2018, conclou informar favorablement, atès que
els establiments afectats per la normativa d’accidents greus més propers, ubicats en
municipis veïns, no afecten la zona objecte de consulta.
En referència als aspectes relatius al cicle de l’aigua, l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua, de 7 de desembre de 2018, conclou que, si bé no s’identifiquen efectes significatius
sobre el vector aigua que aconsellin, pel que fa a les seves competències, la redacció d’un
eventual estudi ambiental estratègic, les consideracions que es fan en relació al domini públic
hidràulic, la zona de policia de lleres, la zona de servitud, l’abastament d’aigua, el
sanejament, les afeccions ambientals i la inundabilitat es poden incloure en l’aprovació inicial
del Pla que posteriorment valorarà l’ACA o en l’eventual estudi ambiental estratègic. Així
mateix, l’informe del Consell Comarcal del Maresme, de 2 d’octubre de 2018, informa que no
existeixen instal·lacions de sanejament en alta afectades per la zona d’actuació prevista.
Altrament, l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de 18
d’octubre de 2018, es remet a l’informe tipus corresponent, el qual identifica la normativa
sectorial vigent. Alhora, requereix que en l’avaluació de la qualitat de l’aire s’indiqui la Zona
de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la qual pertany el municipi afectat pel Pla, es detallin les
estacions de què disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de
Catalunya en aquesta zona, i s’avaluï la qualitat de l’aire a partir de les dades obtingudes en
els darrers 5 anys a les estacions de la ZQA corresponent.
Quant a la normativa ambiental d’aplicació, el document ambiental referencia el Decret
64/1995, de 7 març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals, la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual se n’aprova el Reglament i s’adapten els annexos, la
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn, el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals
i d’ecoeficiència en els edificis, i la Directiva Marc de l’Aigua.
Tot i això, es recorda que, a banda d’aquesta normativa i la indicada anteriorment en relació
amb els espais naturals protegits, caldrà atendre a allò establert en la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, el Reglament de domini
públic hidràulic, el Reial decret 1890/2008, el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de
desplegament de la Llei 6/2001, el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, i
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
En matèria de canvi climàtic, caldrà prendre en consideració allò establert en la 23ª
Conferència de les Parts (COP23) de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre Canvi
Climàtic, el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el segon període de
compromís del Protocol de Kyoto, la Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per
al comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, el Paquet legislatiu energia i
clima, l’Estratègia Europa 2020, l’Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic,
l’Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020, el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, l’Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020, la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi
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climàtic, el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, la Nova Agenda Urbana 2030, i
el Pla d’acció per a l’energia sostenible de Tordera.
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4.1.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla
Pel que fa als usos del sòl actuals, cal esmentar que el subsector del polígon del Pla de la
Júlia comprèn majoritàriament activitats industrials, com ara Torho S.A, Fitor S.A.U, ACOT
S.A, Explotacions Calcita S.L, i Cítricos y refrescantes S.A.U, amb edificacions i dipòsits de
materials vinculats, així com vialitat, algunes àrees amb vegetació arbòria, matollars, prats i
erms. Específicament, el document ambiental identifica la presència d’alguns peus arboris al
sector (freixes, etc.), si bé considera que no són remarcables, atesa la seva mida, valor
històric o tipologia d’espècie. Respecte a l’àmbit situat a l’entorn de la pedrera de Can Buscà,
aquest inclou sòls afectats per moviments de terres, tal com mostra la imatge següent:

Imatge 2. Delimitació aproximada de l’àmbit d’actuació sobre ortofotomapa de l’ICGC.

En relació amb l’anterior, cal dir que, segons les bases cartogràfiques disponibles, l’àmbit
principal del Pla confronta/solapa pel seu límit est amb hàbitats catalogats d’interès comunitari
no prioritari, corresponents a rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del
Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p. (codi 3270), rius mediterranis permanents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo- Agrostidion orlades d’àlbers i salzes (codi 3280), rius
mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo- Agrostidion (codi 3290),
jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio- Holoschoenion (codi
6420), així com amb l’hàbitat prioritari de vernedes i altres boscos de ribera afins (AlnoPadion)(codi 91E0). Alhora, el límit sud d’aquest subsector se situa adjacent als hàbitats no
prioritaris d’alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi 92A0) i bosquines i matollars
meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio- Tamaricetea) (codi 92D0).
Específicament, cal indicar que l’Instrument de gestió de les zones especials de conservació
declarades a la regió mediterrània, aprovat per Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre,
considera els hàbitats amb codi 3270, 3290 i 92A0 elements clau en l’espai Riu i Estanys de
Tordera de referència, el qual limita, solapant-se en alguns punts, amb l’àmbit del Pla.
Altrament, cal esmentar l’existència d’arbrat no catalogat com a hàbitat d’interès comunitari,
especialment al nord i al sud de l’empresa Torho, S.A. i al sud-est de Citresa, constatant-se
en els darrers anys la realització d’alguna tala en el sector. Quant a l’arbrat de l’extrem nord
esmentat, el document ambiental hi descriu la presència de peus de freixes i pollancres.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

En matèria de prevenció d’incendis forestals, cal dir que el municipi es classifica de zona d’alt
risc d’incendi forestal, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, presentant un perill alt i
una vulnerabilitat molt alta, segons el Pla especial d’emergències per incendis forestals de
Catalunya, i restant inclòs l’àmbit d’actuació en el perímetre de protecció prioritària Serres del
Montnegre i Corredor. En aquest sentit, l’informe del Servei Territorial de Protecció Civil a
Barcelona descriu que l’àmbit d’actuació, si bé no es troba proper a una gran massa boscosa
densa, no és un espai totalment urbanitzat pel que s’observa vegetació diversa i zones
agrícoles al voltant del sector.
Respecte a la fauna, el document ambiental assenyala que la zona d’estudi, malgrat que
resta influenciada per la proximitat de la Tordera i els seus afluents, presenta una diversitat
poc significativa quant al nombre, la varietat d’espècies i el seu interès, atesa la forta pressió
antròpica que suporta i l’elevat nivell d’alteració de l‘entorn, amb poques zones arbrades. Dit
això, relaciona un seguit d’espècies que es poden localitzar a l’àmbit d’estudi, tot indicant que
no hi ha constància de fauna que gaudeixi d’un nivell de protecció específic.
No obstant l’anterior, cal posar de manifest que, segons les bases cartogràfiques disponibles,
a l’àmbit d’estudi o el seu entorn proper es poden identificar les espècies de fauna protegida
següents: Atelerix algirus, Alytes obstetricans, Bufo calamita, Coenagrion mercuriale, Elaphe
longissima, Emys orbicularis, Hyla meridionalis, Lucanus cervus, Mauremys leprosa,
Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccini, Myotis myotis, Myotis nattereri,
Pelobates cultripes, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis,
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus
mehely, i Triturus marmoratus, entre d’altres. Alhora, el subàmbit principal limita amb una
zona de distribució de la llúdriga (Lutra lutra) associada al curs de la Tordera.
En aquest sentit, cal indicar que les espècies Emys orbicularis, Lutra lutra i Miniopterus
schreibersii es consideren elements clau en l’espai esmentat Riu i Estanys de Tordera de la
xarxa Natura 2000, segons l’Instrument de gestió de les zones especials de conservació
declarades a la regió mediterrània, aprovat per Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre.
Alhora, cal esmentar, a tall informatiu, que a l’entorn de l’àmbit s’identifiquen espais inclosos
en el Pla de recuperació del bitó (braç esquerre de l’illa del Tordera, àrea situada vora el
torrent de Can Mates, i estanys de la Júlia i de can Torrent), considerats zones de protecció
per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució i col·lisió de l’avifauna amb
les línies elèctriques d’alta tensió, segons la resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre.
En referència a la connectivitat ecològica, el document aportat destaca el connector principal
associat a la Tordera, el tram baix del qual presenta alguns usos residencials i industrials,
com ara els del propi àmbit d’actuació, que en dificulten la funcionalitat. Alhora, identifica com
a connectors secundaris els afluents que creuen o delimiten l’àrea d’estudi, l’estat de
conservació dels quals tampoc facilita la seva funció, segons el document ambiental. Pel que
fa específicament a l’àmbit d’actuació, assenyala que aquest presenta una connectivitat
limitada, la qual es pot considerar mínima cap a la Tordera, atenent als usos preexistents,
canalitzant-se principalment les relacions amb el seu entorn a través de la xarxa hidrogràfica.
En un altre ordre de coses, la documentació presentada indica que l’àmbit d’estudi se situa en
una zona planera, corresponent a la plana al·luvial de la Tordera, observant-se únicament
motes o marges a l’entorn del riu, les quals poden assolir una alçada de prop de 10 m.
D’aquesta manera, cal dir que, segons les bases disponibles, al nord de l’establiment de
Torho, S.A, i al subsector septentrional, s’identifiquen àrees amb pendent superior al 20%.
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Quant als riscos geològics, cal esmentar que el municipi se situa en una zona d’intensitat
sísmica VI-VII, segons el Pla especial per emergències sísmiques de Catalunya. Altrament, el
document ambiental no preveu l’existència de riscos d’erosió, d’esllavissades, de
despreniments o d’esfondraments a l’àmbit, atenent al seu relleu i la tipologia del terreny.
Així mateix, cal assenyalar que, segons les bases cartogràfiques disponibles, el subsector
nord, el qual acull terrenys afectats per moviments de terres, inclou part de l’àrea de
l’explotació Can Buscà Amp. 02 (BA20110125), destinada a l’extracció de granit i identificada
com a activitat no iniciada, i limita/solapa amb l’explotació Ampl. Can Buscà (BA20060155
ADQ), en actiu i amb restauració no iniciada.
Per altra banda, cal esmentar que el subsector principal del Pla limita, a l’est, amb la Tordera,
i al sud, amb el torrent de la Mina d’Or i el torrent del Gorg Negre, restant creuat de nord a
sud pel torrent de Can Mates. En aquest sentit, la documentació aportada indica que, segons
el Pla d’espais fluvials de Catalunya corresponent a la Tordera, els terrenys de l’àmbit són
totalment inundables per a 100 anys de període de retorn. En concret, la part valorativa de
l’informe del Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona precisa que, segons les capes
servides per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’àmbit principal resta afectat per les zones
inundables per un període de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys (veure la imatge 3). Alhora, el
document ambiental destaca que, segons la proposta de delimitació de la zona de flux
preferent a la Conca de la Tordera (abril 2016), l’àmbit resta parcialment afectat per dita zona,
tal com es confirma a la part valorativa de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Imatge 3. Zones inundables per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys extretes de l’informe del Servei
Territorial de Protecció Civil a Barcelona, de 17 d’octubre de 2018, i zona de flux preferent continguda al DAE.

Altrament, cal assenyalar que l’àmbit d’estudi s’inclou en l’aqüífer protegit del Baix Tordera,
d’acord amb el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. En
aquest sentit, cal indicar que, mitjançant l’edicte de 26 de setembre de 2003, pel qual es dona
publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA, de 18 de setembre de 2003, es va
aprovar el pla d’ordenació d’extraccions i la declaració definitiva de sobreexplotació de
l’aqüífer al·luvial de la Tordera mitjana i dels aqüífers del baix Tordera.
Dit això, cal esmentar, a tall informatiu, que a uns 115 i 400 m dels límits est i sud de de
l’àmbit del polígon del Pla de la Júlia, i a uns 360 m del subsector nord, es delimiten els
espais Braç esquerre de l’illa del Tordera, Estany de Can Torrent i Estany de la Júlia,
respectivament, de l’Inventari de zones humides de Catalunya, els quals s’inclouen totalment
o parcialment en l’espai Riu i Estanys de Tordera del PEIN i la xarxa Natura 2000.
Quant a la qualitat de l’aire, el document aportat descriu que a l’entorn de l’actuació
s’identifiquen diverses activitats industrials pertanyents als municipis de Tordera i Palafolls
que tenen certa incidència en els nivells de qualitat atmosfèrica de la zona d’estudi, la qual es
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caracteritza principalment per la presència d’una important indústria de materials de
construcció, que podria arribar a generar emissions a l’atmosfera (pols) prou significatives.
Respecte al trànsit que circula per la carretera BV-5122 adjacent, estima que les emissions
associades són poc importants. Atès l’exposat, valora la qualitat de l’aire de l’entorn de la
zona d’estudi com a mitjana, considerant que, si bé el sector acull l’activitat esmentada, el seu
relleu planer i caràcter obert facilita la dispersió de contaminants i la renovació de l’aire.
En relació amb l’anterior, cal dir que, segons l’informe tipus al qual es remet la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en el període 2011-2015 els nivells mesurats
dels contaminats estudiats en la zona de qualitat de l’aire de referència van ser inferiors als
llindars establerts per la normativa vigent, si bé, en el cas de l’ozó troposfèric, es van produir
superacions del llindar d’informació horari de la població els anys 2013 i 2015 a l’únic punt de
mesurament de la zona ubicat a Mataró.
Pel que fa a la contaminació acústica, el document considera que l’àmbit d’actuació
correspondria a una zona de sensibilitat acústica baixa amb predomini de sòl industrial (C2),
la qual també resta condicionada pel trànsit de vehicles que circulen a l’entorn. Així mateix, el
Mapa de protecció envers la contaminació lumínica de Catalunya inclou l’àmbit principal en
una zona de protecció moderada, E3, si bé als seus límits est i sud hi reconeix zones E1, de
protecció màxima, i al sud-est i oest del sector, hi delimita zones E2, de protecció alta.
Respecte a la mobilitat, cal descriure la presència de la carretera BV-5122 al límit sud de
l’àmbit principal, així com del camí de Fogars a Tordera, que creua el sector enllaçant amb la
carretera esmentada, i del carril bici o passeig fluvial de la Tordera que ressegueix el curs del
riu. Altrament, i en matèria de canvi climàtic, cal constatar que el document ambiental no
incorpora informació sobre les emissions actuals associades a l’àmbit d’estudi ni respecte a la
seva vulnerabilitat a futurs escenaris climàtics.
Per altra banda, cal dir que el document aportat, a banda d’incorporar referències al Catàleg
de paisatge corresponent, assenyala que l’àmbit del Pla, situat a la vall de la Tordera, resta
ocupat majoritàriament per usos industrials preexistents, presentant alguna nau abandonada i
parcel·les no ocupades en un estat de degradació prou significatiu, si bé poc a poc s’hi va
implantant la comunitat de freixeneda. Quant a la visibilitat, indica que la zona no resta
especialment exposada, atès que es troba allunyada del nucli de Tordera i de les principals
vies de comunicació, produint-se únicament una observació directa i propera des del camí de
Fogars, amb un trànsit reduït, i des d’algun tram de la carretera BV-5122. Tot i això, identifica
una bona exposició de l’àmbit des de l’àrea agrícola del Pla de la Júlia.
Atès l’exposat, considera el valor paisatgístic del sector com a mig-baix, tenint en compte el
seu nivell de transformació, el baix valor de la vegetació i de la fauna, l’alteració de les visuals
de la plana agrícola de la Tordera, i l’escàs nivell de naturalitat de l’entorn per la presència
d’elements antròpics. Així mateix, hi reconeix una qualitat estètica mitjana- baixa, atenent a
les actuacions urbanístiques i d’infraestructures existents.
4.1.4. Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla
En aquest apartat es mostren els objectius i criteris ambientals relacionats en el document
ambiental aportat, els quals s’han reestructurat, esmenat o completat en el marc del present
document d’abast (en cursiva), tot establint la jerarquització i els indicadors següents:
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Objectiu 1. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori situats dins
del sector o en terrenys perimetrals del mateix, entre els quals es destaquen els
inclosos en la xarxa Natura 2000 i el PEIN.
- Minimitzar els efectes de la proposta sobre l’espai d’interès natural Riu i Estanys de Tordera.

GENERALITAT DE CATALUNYA

- Establir franges de protecció a l’entorn de les àrees ambientalment més sensibles i/o amb
funció connectora (riu Tordera, torrent del Gorg Negre, etc.).
- Promoure la preservació i/o la millora dels hàbitats catalogats d’interès comunitari que
confronten/solapen amb el sector.
- Fomentar la conservació d’aquells exemplars arboris d’interès que puguin identificar-se en el
sistema d’espais lliures de l’àmbit d’actuació i en els espais no edificables d’equipaments i
zones industrials, així com la revegetació d’aquestes àrees amb espècies autòctones.
- Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en front
dels processos que les poguessin afectar de forma negativa.
- Minimitzar els efectes de la proposta sobre les espècies de fauna protegida, evitant
afectacions significatives derivades de l’ocupació, la fragmentació o la degradació del seu
hàbitat, tot reduint, alhora, els efectes potencials sobre aquestes espècies ocasionats per la
intrusió lumínica o la contaminació acústica.
- Garantir el compliment de les mesures establertes per la normativa sectorial en matèria de
prevenció d’incendis (disponibilitat d’hidrants, franges perimetrals de protecció, etc.).
Indicador proposat per a l’avaluació del Pla: Superfície d’espais naturals protegits afectada per la proposta.

Objectiu 2. Prevenir el risc d’inundació i racionalitzar l’ús de l’aigua en el marc d’un
model eficient.
- Garantir la compatibilitat de la proposta amb la prevenció del risc d’inundació, adoptant
aquelles mesures que tinguin menor repercussió ambiental sobre la xarxa hidrogràfica de
l’àmbit d’actuació i el seu entorn, i en garanteixin la menor artificialització possible.
- Adoptar mesures que promoguin l’estalvi d’aigua en l’edificació i la urbanització, i minimitzin
l’afectació de l’aqüífer protegit del Baix Tordera.
- Evitar abocaments que puguin infiltrar-se en l’aqüífer i degradar el seu estat ecològic.
- Minimitzar la creació de superfícies impermeables per facilitar la infiltració de l’aigua pluja.
- Preveure xarxes de sanejament separatives i garantir el correcte tractament de les aigües
residuals que es generin al sector.
Indicador proposat per a l’avaluació del Pla: Superfície inclosa en la zona de flux preferent.
Indicadors proposats per al seguiment del Pla: Consum d’aigua del sector i % d’aigües residuals depurades.
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Objectiu 3. Minimitzar el consum de sòl, d’acord amb un model territorial globalment
eficient i atent als condicionants ambientals existents, que contribueixi, alhora, a
assolir una més mobilitat sostenible.
- Apostar per la compactació de les àrees urbanes, en aquest cas, de caràcter industrial, als
efectes d’evitar ocupacions innecessàries per usos urbans i infraestructures vinculades.

GENERALITAT DE CATALUNYA

- Minimitzar els moviments de terres requerits per al desenvolupament del Pla.
- Tractar adequadament els talussos existents o que es puguin generar, preveient, sempre
que sigui possible, la seva revegetació, i optant, en cas que sigui necessari, per tècniques de
bioenginyeria amb preferència a d’altres tractaments de tipus dur (murs, esculleres, etc.).
- Atendre a les determinacions que puguin ser d’aplicació en relació amb els sòls afectats per
activitats extractives.
- Garantir la integració ambiental i paisatgística de la vialitat prevista.
- Promoure l’ús de mitjans alternatius al vehicle motoritzat individual (transport col·lectiu, etc.).
Indicadors proposats per a l’avaluació del Pla: Volum de desmunts i de terraplens associats a la proposta.
Indicador proposat per al seguiment del Pla: mobilitat generada pels diferents modes de transport.

Objectiu 4. Garantir una adequada integració paisatgística de la proposta.
- Definir tipologies i intensitats edificatòries que no suposin una ruptura estrident respecte les
pautes formals del seu entorn, regulant adequadament les condicions aplicables en matèria
d’integració paisatgística (volums, alçades, materials, textures, colors, etc.).
- Assegurar la integració del sector respecte el sòl no urbanitzable adjacent, promovent l’ús
dels espais lliures com a element de contenció i acabat del polígon industrial.
- Preveure mesures d’integració paisatgística del sector, definint l’ús de pantalles vegetals,
restaurant els hàbitats associats a la xarxa hidrogràfica, millorant la imatge dels espais lliures
d’edificació, i mitigant l’impacte dels murs que finalment es puguin proposar.
- Preservar els espais de lleure presents dins el sector o en el seu entorn immediat, com és el
passeig fluvial de la Tordera i l’itinerari per a vianants i bicicletes del camí de Fogars.
Objectiu 5. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica, i
gestionar adequadament els residus que es puguin generar.
- Adoptar mesures per reduir la generació d’emissions en el desenvolupament del Pla.
- Garantir el compliment dels límits d’immissió sonora permesos a l’àmbit d’actuació.
- Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar els fluxos a l’hemisferi
superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius, especialment en
relació amb l’espai del PEIN i la xarxa Natura 2000.
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- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus, facilitant la disponibilitat d’instal·lacions
adequades per la seva gestió.
- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva per tal de minimitzar els impactes
associats als materials utilitzats, i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.

GENERALITAT DE CATALUNYA

- Promoure la prevenció i la minimització de la contaminació en les activitats actuals i futures
que s’implantin al sector, així com l’ús eficient dels recursos i matèries primeres.
Indicador proposat per al seguiment del Pla: Persones exposades a nivells sonors superiors als admesos i % de
residus recollits selectivament.

Objectiu 6. Minimitzar la contribució del Pla de millora urbana a les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle i reduir la vulnerabilitat front als impactes del canvi climàtic.
- Establir mesures d’ecoeficiència en la urbanització i l’edificació, i fomentar els mitjans de
mobilitat més sostenibles.
- Garantir la coherència del Pla amb els objectius del Pla d’acció per a l’energia sostenible.
- Definir normativament les mesures a adoptar per reduir la vulnerabilitat de l’àmbit vers els
impactes associats al canvi climàtic.
Indicador proposat per a l’avaluació del Pla: Emissions de CO2 (tones) de cada alternativa.
Indicador proposat per al seguiment del Pla: Evolució de les emissions de CO2.

4.1.5. Validació de l’anàlisi d’alternatives
Quant a l’anàlisi d’alternatives, el document ambiental planteja, d’una banda, l’alternativa 0, la
qual comporta la no intervenció sobre l’àmbit d’actuació, mantenint el seu estat actual.
Altrament, contempla l’alternativa 1, referent al desenvolupament del present Pla, d’acord
amb les previsions del planejament general vigent i el document Modelització hidràulica riu
Tordera àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or, adaptat a l’ordenació i
a la topografia del terreny mitjançant l’Avantprojecte de mesures correctores contra el risc
d’inundabilitat àmbit de Can Buscà Sud i la Mina d’Or.
De forma sintètica, l’alternativa 1 preveu un vial principal, de 15 m d’amplada, fonamentat en
la traça del camí Vell d’Hostalric a Tordera, en el tram anterior a la seva unió amb la carretera
BV-5122, i una rotonda d’intersecció entre ambdós sistemes viaris. Així mateix, proposa els
espais lliures i equipaments seguint l’ordenació definida en la resolució del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de referència, segons la qual els primers es disposen
paral·lelament a la Tordera i en el límit nord del sector, mentre els segons se situen vora
aquests darrers espais lliures. En la zona d’indústria mitjana, delimitada tenint en compte
l’espai consolidat amb les activitats existents, preveu els paràmetres següents: 10.000 m2 de
parcel·la mínima, 0,7558 m2st/m2s d’índex d’edificabilitat neta per parcel·la, ocupació màxima,
exceptuades les edificacions auxiliars, del 70%, façana mínima de 25 m, alçada màxima de
l’edificació de 25 m, separacions mínimes a vials de 10 m a façana de vial i de 5 m a la resta
de límits, i separació de 50 m de les edificacions respecte la mota del riu.
La taula i la imatge següents mostren les principals característiques de l’alternativa 1 i la
comparativa entre aquesta i el planejament vigent, respectivament:
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Imatge 4. Planejament vigent sobre topogràfic i zonificació de l’alternativa 1 (font: documentació aportada).

Altrament, la documentació aportada contempla que en un futur es pugui definir una
alternativa 2, en funció de les necessitats de l’empresa Torho S.A. d’efectuar una divisió en
parcel·les de superfície inferior a les que resulten de l’alternativa 1. Tot i això, el document
ambiental no estudia en detall aquesta darrera opció, en considerar que tindria les mateixes
afectacions ambientals que l’alternativa 1.
Atès l’exposat, i tenint en compte el grau d’assoliment dels objectius adoptats, el document
aportat conclou que l’alternativa 1 constitueix l’opció ambientalment més adequada. No
obstant això, i quant a la valoració assignada a cada opció, cal dir que, si bé l’alternativa 0 no
planteja estratègies ni franges de protecció vers els espais de valor ambiental, tampoc en
suposa l’afectació directa, com és el cas de l’alternativa 1. Alhora, l’alternativa 0, en tant que
representa el manteniment de l’estat actual, hauria de permetre assolir, com a mínim, el
mateix grau de compliment de l’objectiu referent a la preservació de l’activitat agrària, i no
tindria perquè dificultar l’adopció de mesures per recuperar parcel·les degradades, minimitzar
els riscos ambientals i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, tenint en
compte que aquesta opció, a més, no suposa la implantació de noves activitats al sector.
En tot cas, caldrà completar l’anàlisi realitzada valorant opcions de planejament alternatives, a
banda de les esmentades anteriorment, que permetin minimitzar els seus efectes sobre els
espais de més valor ambiental del sector i del seu entorn. Alhora, caldrà que l’estudi
d’alternatives inclogui informació suficient per valorar globalment els impactes de cada opció
sobre la topografia, el paisatge i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Finalment,
caldrà confrontar les alternatives estudiades amb els objectius i criteris ambientals definits en
el present document d’abast, i incorporar la justificació tècnica corresponent pel que fa a la
valoració assignada, la qual haurà de tenir en compte els efectes tant de l’ordenació
proposada com de les actuacions previstes per fer front a la inundabilitat del sector.
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En primer lloc, cal dir que l’alternativa 1 escollida qualifica majoritàriament els sòls de l’espai
Riu i Estanys de Tordera de la xarxa Natura 2000 i del PEIN inclosos a l’àmbit d’actuació, així
com els terrenys del sector que hi confronten, de parcs urbans o de sistema hídric.
Quant a l’espai protegit definit a l’entorn de la Tordera, respecte al qual el Pla preveu una
franja d’espais lliures de transició d’uns 30 m d’amplada, el document ambiental estima que
no s’haurien de produir afectacions directes, tenint en compte, a més, l’existència d’una mota
de terra entre l’activitat industrial existent i el riu. Dit això, preveu que, com a mesura de
protecció en front el risc d’inundació, es doni continuïtat a dita mota de terra, perllongant-la
fins a l’extrem sud del sector, sense precisar-ne el seu abast en la documentació gràfica. En
tot cas, contempla que en el desenvolupament del Pla es realitzin treballs de revegetació de
la franja d’espais lliures esmentada amb espècies pròpies de l’entorn de la Tordera (freixes de
fulla petita, etc.), procurant eliminar la comunitat de canyes present.
Respecte als terrenys de l’espai protegit associats al torrent del Gorg Negre que s’inclouen en
el sistema hídric del sector, el document aportat indica que aquests es corresponen en bona
mesura a àrees enjardinades de l’establiment industrial, amb gespa i arbres dispersos, la
majoria plantats i propis de jardineria, si bé identifica algun exemplar d’àlber prou gran.
Alhora, descriu que la llera del torrent, la qual s’inclou en l’espai protegit esmentat i resta
catalogada com a hàbitat d’interès comunitari, no presenta valors especialment interessants,
mostrant una vegetació dominada per canyars amb algun peu de freixes i robínies. En
conseqüència, no preveu que el Pla pugui comportar un impacte destacable sobre l’espai
natural protegit Riu i Estanys de Tordera, considerant, per contra, que es podria aprofitar
l’actuació proposada per implantar-hi una veritable comunitat de ribera autòctona.
Tot i això, i independentment de l’estat dels hàbitats existents i de les possibles mesures de
restauració ambiental que es puguin proposar, cal constatar que el tram final del torrent del
Gorg Negre inclòs a l’espai del PEIN i de la xarxa Natura 2000 esmentat resulta afectat, de
forma apreciable, pel canal de desguàs previst en la documentació aportada per fer front al
risc d’inundació del sector, el qual, a banda de sòls qualificats de sistema hídric pel Pla,
ocuparà terrenys compresos entre dit sistema i la carretera BV-5122. En concret, la
documentació aportada proposa la modificació de la secció d’aquest tram del torrent,
contemplant l’ampliació i excavació de la seva llera, amb desmunts que superen els 4 m
d’alçada en alguns punts i la implantació de trams de murs d’escullera (veure la imatge 5).
Alhora, l’accés sud a la rotonda prevista sobre la carretera BV-5122, la qual se situa adjacent
a l’espai natural de referència, afectaria l’espai protegit indicat.
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Imatge 5. Canal de desguàs: trams i seccions tipus, fulla 3 (font: documentació aportada).

Altrament, cal dir que el Pla qualifica majoritàriament de parcs urbans i de sistema hídric els
terrenys adjacents o que se superposen amb els hàbitats catalogats d’interès comunitari. En
aquest sentit, i malgrat que el document ambiental estima que l’impacte sobre la vegetació
associada als torrents de l’entorn serà baix, en tant que la canya és la comunitat dominant, i
es preveuen plantacions a la franja d’espais lliures de la Tordera i als marges associats al nou
canal de desguàs, aquesta darrera actuació i l’accés sud a la nova rotonda de la carretera de
BV-5122 afectaran àrees catalogades com a hàbitats d’interès comunitari, incloses al PEIN i
la xarxa Natura 2000.
Respecte a l’arbrat del sector no catalogat com a hàbitat d’interès comunitari, cal dir que
aquest es qualifica en part d’espais lliures, però també de zona d’indústria mitjana i sistema
d’equipaments. Tot i això, el document ambiental, considera que l’impacte sobre la vegetació
de l’àmbit serà reduït, en considerar que les comunitats actuals són d’escàs interès botànic.
De la mateixa manera, estima que l’efecte del Pla sobre la fauna serà baix, tot preveient una
franja d’espais lliures de transició vers al corredor fluvial de la Tordera. Tot i això, cal dir que,
si bé el document no estima una afectació significativa de la funcionalitat connectora dels
torrents que creuen o limiten amb el sector i estableix la necessitat de què les intervencions
projectades preservin la major franja de bosc de ribera que sigui possible, el canal proposat
afectarà la topografia i la vegetació dels torrents de Can Mates i del Gorg Negre.
En un altre ordre de coses, i pel que fa als terrenys de major pendent identificats a l’àmbit
d’actuació, cal indicar que, malgrat que part dels mateixos es qualifiquen de parcs urbans,
d’altres es delimiten com a zona industrial o d’equipaments. No obstant l’anterior, el document
estima que el desenvolupament del Pla comportarà una modificació del relleu reduïda, atès
que l’àmbit és planer i bona part de les activitats ja estan implantades. Tanmateix, cal
esmentar que, entre les mesures proposades contra el risc d’inundació, la documentació
aportada contempla, entre d’altres, l’aixecament i terraplenat dels terrenys, així com la
realització d’un canal de desguàs, el qual comportarà que la diferència de cota entre el
terreny actual i la llera proposada superi els 4,5 m en algun punt, segons la documentació
gràfica aportada. En aquest sentit, es constata que el document ambiental no estima
quantitativament els moviments de terra que suposarà el desenvolupament del Pla (volums
de desmunts i terraplens, balanç de terres dins de l’àmbit, etc.), pel que caldrà completar
aquesta informació per tal de poder valorar adequadament els seus efectes topogràfics.
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En referència a la xarxa hidrogràfica, es constata que el Pla qualifica de parcs urbans la franja
de terrenys adjacent a la Tordera, i incorpora al sistema hídric uns sòls que ressegueixen la
llera del torrent de Can Mates i l’extrem sud del sector, on hi conflueix aquest torrent i els de
la Mina d’Or i del Gorg Negre. Pel que fa als sòls de l’extrem sud-oest d’aquest subsector
confrontants amb el torrent de la Mina d’Or, s’observa que aquests es qualifiquen de zona
industrial i de vialitat (rotonda d’accés al sector).
En relació amb el risc d’inundació identificat al sector, i per tal de complir les determinacions
del Reglament de domini públic hidràulic referents a les limitacions sobre els usos del sòl en
la zona de flux preferent, la memòria del Pla indica que el document Modelització hidràulica
riu Tordera àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or (juliol de 2018)
concreta les mesures previstes contra aquest risc per al desenvolupament d’ambdós sectors
(murs, aixecament de la cota del terreny de les futures edificacions, i canal de desguàs).
Específicament, l’Avantprojecte de mesures correctores contra el risc d’inundació a l’àmbit de
Can Buscà Sud i la Mina d’Or (agost de 2018), el qual adapta les propostes del document
anterior a les determinacions del planejament general vigent i a la topografia del terreny,
preveu la construcció d’un mur de defensa contra inundacions en el perímetre de les
empreses Typsa i Decotec, de 655 m de longitud i cota de coronació de 32,10 m, amb una
alçada mitjana respecte a la cota natural del terreny d’uns 3 m. Aquest mur, de formigó armat
en el tram de parcel·les consolidades i d’escullera en el tram de parcel·les no consolidades,
requerirà l’aixecament de la rasant de la variant de Can Buscà per a salvar la seva alçada.
Així mateix, l’avantprojecte de referència preveu l’execució d’un canal de desguàs de 1.372 m
i entre 25 i 65 m d’amplada, de secció trapezoïdal, amb talussos de pendent 3H:2V, si bé en
alguns trams es planteja el reforç dels marges amb escullera. En aquest sentit, cal esmentar
de nou que en les seccions aportades la diferència entre el terreny actual i la cota de la llera
proposada supera els 4,5 m en determinats punts, preveient-se el desplaçament de l’eix dels
torrents afectats en algun tram. Alhora, la memòria urbanística assenyala que la normativa del
Pla establirà la cota de referència de la planta baixa de les edificacions com a mínim a la cota
30,90 per a les parcel·les del costat de llevant del camí Vell d’Hostalric a Tordera, i a la cota
30,80 per a les parcel·les del costat de ponent.
Per altra banda, el document aportat determina que la creació de noves zones urbanitzades
pot comportar que les infraestructures actuals d’abastament i, sobretot, de sanejament siguin
insuficients. Quant a les aigües residuals, el document indica que, en funció de les activitats
que s’implantin, aquestes es podrien conduir a una estació de tractament d’aigües residuals o
bé a una estació de tractament pròpia de l’activitat. En tot cas, preveu crear una xarxa de
desguàs de les aigües pluvials, les quals s’abocaran al seu drenatge natural, estudiant la
necessitat de col·locar un sistema de separació d’hidrocarburs en determinats supòsits.
En matèria de canvi climàtic, el document ambiental no preveu afeccions significatives, atès
que el Pla regula un sector industrial majoritàriament existent, contempla la limitació del tipus
d’activitats a implantar, defineix mesures d’estalvi energètic i de foment de l’ús de mitjans de
transport més sostenibles, i proposa la revegetació d’espais lliures. Tanmateix, no aporta cap
estudi quantitatiu de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les alternatives
plantejades, ni en compara els resultats amb els compromisos de reducció del Pla d’acció
d’energia sostenible de Tordera, pel que caldrà completar el document amb dita informació,
adoptant, si s’escau, noves mesures de mitigació, així com d’adaptació al canvi climàtic.
Respecte al paisatge, la documentació aportada considera que el mur previst per a la
protecció vers el risc d’inundació i la restitució de la mota existent a l’entorn del Tordera no
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afectaran significativament la qualitat del paisatge. Per contra, determina que el Pla permetrà
eliminar diverses zones alterades i abandonades de l’interior de l’àmbit i desenvolupar una
proposta d’enjardinament de les zones verdes del sector, preveient plantacions per mitigar-ne
el seu impacte visual. Tanmateix, cal assenyalar que el document ambiental no valora
l’impacte paisatgístic dels moviments de terres associats a les mesures previstes vers el risc
d’inundació, com ara l’aixecament i terraplenat del sector o l’execució del canal de desguàs, a
banda dels murs esmentats. Alhora, no pren en consideració l’impacte visual de l’edificació,
per a la qual el Pla admet una alçada màxima de 25 m en la zona d’indústria mitjana, que es
podria superar per elements tècnics, si se’n demostra la necessitat.
5. Determinacions per al desenvolupament de l’alternativa seleccionada
Examinada la documentació aportada, caldrà completar l’estudi ambiental estratègic amb
aquells aspectes assenyalats en cursiva en el present document d’abast. Específicament,
s’atendrà als objectius i criteris ambientals definits en l’apartat 4.1.4, tot garantint la seva
integració en la proposta d’ordenació del Pla. Alhora, caldrà considerar les aportacions
realitzades en els apartats 4.1.5 i 4.2 pel que fa a l’anàlisi d’alternatives i la valoració de
l’alternativa adoptada, respectivament.
Pel que fa a l’alternativa de planejament escollida, cal realitzar les consideracions següents:
- Caldrà que la ordenació finalment proposada, així com les mesures vinculades per fer front
al risc d’inundació del sector, minimitzin els efectes del Pla sobre els espais de la xarxa
Natura 2000 i el PEIN, i sobre el conjunt de la xarxa hidrogràfica, en relació amb la qual se’n
promourà la menor artificialització possible i la preservació i/o millora dels seus hàbitats.
- Així mateix, caldrà garantir la màxima integració paisatgística de la proposta, regulant
adequadament els paràmetres edificatoris (alçada màxima, etc.), als efectes d’evitar que les
noves edificacions previstes suposin una ruptura estrident respecte a les pautes formals del
seu entorn, i minimitzant els moviments de terres i les dimensions dels murs requerits, en la
mesura del possible, tot plegat de forma coherent amb el planejament general vigent.

6. Modalitats d’informació i consulta, i identificació de les administracions públiques
afectades i del públic interessat
Les actuacions d’informació i consulta del Pla en relació amb el procediment d’avaluació
ambiental es realitzaran de conformitat amb l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental. La fase de consultes sobre el document d’aprovació inicial, que
inclourà l’estudi ambiental estratègic juntament amb un resum no tècnic del mateix, es
realitzarà per l’òrgan promotor a les administracions públiques afectades i al públic interessat
que es cita a continuació, sens perjudici que siguin consultats altres organismes segons la
legislació vigent.
6.1. Administracions públiques afectades
-

Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona
Agència Catalana de l’Aigua
Agència de Residus de Catalunya
Servei de Planificació de l’Entorn Natural
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-

Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Maresme

6.2. Públic interessat
-

DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura

Vist i plau,
El tècnic de l’Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental de Barcelona

La cap de l’Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental de Barcelona

C. d'Aragó, 244-248
08007 Barcelona
Tel. 93 214 70 00
Fax 93 214 70 58
otaaabcn.tes@gencat.cat
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Estudi ambiental estratègic
PLA DE MILLORA URBANA. SECTOR V UI‐10 LA MINA D’OR.
Terme municipal de TORDERA (Maresme)

11. ANNEX 2. PLÀNOLS
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12

Plànol situació
Plànol emplaçament
Plànol ubicació sector Mina d'Or
Plànol d’usos del sòl
Plànol Xarxa Natura 2.000 a l'entorn del sector
Plànol de terrenys amb pendents superiors al 20%
Plànol de sensibilitat o vulnerabilitat ambiental
Plànol planejament vigent (Pla General Ordenació Urbana)
Plànol Alternativa 1
Plànol Alternativa 2
Mesures correctores respecte el risc d'inundabilitat
Seccions del canal de desguàs

escala 1:25.000
escala 1: 7.500
escala 1: 5.000
escala 1: 5.000
escala 1: 5.000
escala 1: 5.000
escala 1: 5.000
escala 1: 4.000
escala 1: 4.000
escala 1: 4.000
escala 1: 4.000
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XARXA NATURA 2000

PENDENTS > DEL 20%
SEGONS PLÀNOLS ICC

3
3

2

2
1

1

3
2

3
1

2

3
3
2
1

1
1

2

1
2
3
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P.K.=1+000
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CTRA. BV-5122

SISTEMA HÍDRIC

XARXA NATURA

AVANÇ PEMU

SISTEMA HÍDRIC

LIMIT ZONA VERDA

C.T.= 29.972

C.T.= 29.175

C.T.= 28.584

35
35

30
30

SUP. DESGUÀS= 193,00 m²
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25

20
20
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