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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS 

L’Ajuntament d’Avinyó promou una modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) referent a la regulació de les construccions, 
magatzems i coberts agrícoles i construccions agroramaderes (granges) a les 
claus urbanístiques 21 “Matriu agrícola” i 20 “Matriu Agroforestal” del sòl no 
urbanitzable (SNU), articles 233.5, 233.6, 234.5 i 234.6. 
Anteriorment es va iniciar la tramitació d’una modificació puntual (“Modificació 
puntual núm. 1”) que també feia referència a aquesta regulació, a banda 
d’altres aspectes generals relacionats amb les noves construccions i 
dependències pròpies de les activitats en sòl rústic, destinades a habitatge 
familiar o a l’allotjament de temporers, o a activitats de caràcter esportiu i de 
lleure, així com la modificació d’un sector en sòl urbà. Però es va aturar el 
tràmit d’aquesta modificació i es va decidir iniciar de nou la que es objecte del 
present document. 

1.2 MARC LEGAL 

Segons la resposta a la consulta realitzada per l’Ajuntament als Serveis 
Territorials a Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat en 
data 12 de desembre de 2018, i d’acord amb el que estableixen la Llei 6/2009, 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental1, així com l’article 6 de 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, les modificacions dels plans 
urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica (AAE) ordinària –
cas del POUM- que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, 
les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin 
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència, s’han de sotmetre 
a AAE simplificada. Aquest és el cas d’aquesta Modificació puntual del POUM. 
D’acord amb el que estableix l’article 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
s’ha d’elaborar un document ambiental estratègic (DAE) que acompanya, 
junt amb la proposta de planejament, la sol·licitud a l’òrgan ambiental per tal 
que aquest decideixi sobre la necessitat que les NPU se sotmetin o no a AAE 
ordinària. 

                                            
1 Modificada per la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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Aquesta decisió es formula mitjançant l’emissió del corresponent informe 
ambiental estratègic. En cas que determini que el planejament no té efectes 
significatius sobre el medi ambient quedarà exempt de sotmetre’s a AAE 
ordinària i el procediment s’aturarà en aquest punt. 
En cas que es determinés que el planejament s’ha de sotmetre al procediment 
d’AAE ordinària l’òrgan ambiental dictaminarà, mitjançant el corresponent 
document d’abast: 

- Els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els 
indicadors que cal aplicar en l’elaboració, la modificació i l’avaluació del 
planejament. 

- El contingut, l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi ambiental 
estratègic (EAE) necessari per continuar la tramitació. 

En data 5 de setembre de 2019, la directora dels Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya central va emetre la 
Resolució d’informe ambiental estratègic sobre la Modificació puntual del 
POUM d’Avinyó en el sentit que s’havia de sotmetre a avaluació ambiental 
estratègica ordinària, donat que té efectes significatius sobre el medi ambient. 
En la mateixa data es va emetre el corresponent document d’abast. 
L’EAE ha de formar part de la documentació objecte d’aprovació inicial i s’ha de 
sotmetre a informació pública durant un termini mínim de 45 dies, conjuntament 
amb l’instrument de planejament i, simultàniament, s’han d’efectuar les 
consultes que procedeixin, d’acord amb el que estableixi el document d’abast. 
Abans de l’aprovació provisional del POUM caldrà remetre a l’òrgan ambiental 
l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet per tal que pugui 
formular, en el termini de tres mesos, la declaració ambiental estratègica que 
posa fi al procediment d’AAE ordinària. L’expedient està format per: 

• La proposta final del POUM. 

• L’EAE. 

• El resultat de la informació pública i de les consultes. 

• Un document resum en què el promotor descrigui la integració 
ambiental en la proposta final de pla o programa dels aspectes 
ambientals, de l’EAE i de la seva adequació al document d’abast, del 
resultat de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en 
consideració. 

En atenció a aquests antecedents i requeriments legals, i a petició de 
l’Ajuntament d’Avinyó, ARDA Gestió i Estudis Ambientals SL (ARDA) ha 
elaborat el present Estudi Ambiental Estratègic. 
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1.3 OBJECTIUS 

La finalitat de l’Estudi Ambiental Estratègic és prendre en consideració els 
efectes sobre el medi ambient derivats del desenvolupament de la 2a  
Modificació puntual del POUM d’Avinyó de les Normes Urbanístiques del sòl no 
urbanitzable (SNU) referents a les edificacions agrícoles i agroramaderes,  
article 233.5 i 6 i article 234.5 i 6. 
Aquesta finalitat es concreta en els següents objectius: 

• Fer una anàlisi ambiental del territori que permeti identificar els aspectes i 
elements rellevants de l’àmbit afectat. 

• Establir els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables. 

• Valorar la idoneïtat de la proposta de planejament als principis de 
sostenibilitat definits als articles 3 i 9 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

• Justificar l’ordenació proposada en base als objectius ambientals proposats 
per a l’àmbit afectat. 

• Descriure i valorar els impactes ambientals derivats de l’execució de la 
proposta d’ordenació. 

• Descriure les mesures ambientals directament incorporades a la proposta 
de planejament. 

• Efectuar recomanacions i definir els condicionants a tenir en compte en les 
diferents fases de desenvolupament de la proposta d’ordenació. 

1.4 METODOLOGIA 

La metodologia seguida per a l’elaboració d’aquest informe consta de les 
etapes de treball següents: 

• Anàlisi de la proposta de Modificació puntual a partir de la informació 
facilitada per ARQ71 & Associats SLP, els arquitectes redactors. 

• Recopilació de la informació ambiental existent sobre el territori objecte 
d’estudi, complementada amb el reconeixement in situ de la zona. 

• Anàlisi de les interaccions entre les propostes d’actuació urbanística i el 
medi receptor. 

• Elaboració de l’informe. 
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2 ENQUADRAMENT TERRITORIAL I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE 
LA PROPOSTA 

2.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

El municipi d’Avinyó està situat a l’extrem nord-est de la comarca del Bages, a 
la zona de contacte entre l’anomenat Pla de Bages i els altiplans perifèrics que 
el delimiten pel nord-est, el Lluçanès i el Moianès, separats entre ells per la 
riera de Segalers. Amb una àrea de 62,56 km2, limita a l’est amb Santa Maria 
d’Oló i Moià, al sud amb Calders i Artés, a l’oest amb Sallent i al nord amb 
Gaià, Sant Feliu Sasserra –tots ells al Bages- i Santa Maria de Merlès –al 
Berguedà (Plànol I: Situació i enquadrament territorial). 
El terme municipal es troba a la vall de la Gavarresa, afluent del Llobregat que 
baixa encaixat des dels relleus de l’altiplà del Lluçanès. La riera de Relat neix al 
límit entre les comarques del Bages, el Berguedà i Osona, de la confluència de 
diversos torrents (del Soler, de la Font de la Roca, de Vilaclara), travessa tota 
la meitat septentrional del municipi de nord a sud fins a desembocar a la riera 
Gavarresa a l’alçada del nucli urbà d’Avinyó. 
El cap de municipi i els nuclis d’Horta d’Avinyó i Santa Eugènia de Relat es 
situen al fons de la vall, al voltant dels 300-400 m d’altitud, que és també on es 
concentren els terrenys agrícoles, mentre que les parts elevades –que 
assoleixen el punt més alt al nord-oest, a l’Ossera, al Serrat de Viranes (636 
m)- estan recobertes majoritàriament per vegetació forestal, pinedes i brolles 
sobretot. 
Geològicament s’enquadra en la Depressió Central catalana, marge oriental de 
la Depressió de l’Ebre, extensa conca sedimentària generada durant el cicle 
alpí on s’hi ha anat dipositat sediments durant tot el període Terciari. 
Amb un clima mediterrani de tendència continental, el municipi es troba en el 
domini climàcic del carrascar o alzinar continental (Quercetum rotundifoliae). 
Municipi històricament agrícola, aquest sector ocupa actualment menys del 5% 
de la població activa del municipi. La indústria, que era el sector principal, ha 
anat perdent pes en els darrers anys, i actualment representa un 40% de la 
població ocupada, mentre que el sector serveis ha anat guanyant pes, i ara 
ocupa la meitat de la població. 
La població, que s’havia mantingut estable al voltant dels 2.000 habitants des 
dels anys 80 del segle XX, ha experimentat un cert augment en els darrers 
anys. 
Una petita part de l’extrem sud-est del terme municipal, a l’obaga de la riera de 
Malrubí, es troba inclosa dins de l’espai del Moianès i la Riera de Muntanyola 
del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). L'espai d’interès natural del Moianès i 
la Riera de Muntanyola, repartit en quatre polígons aïllats, té un total de 
10.573,78 ha, de les quals un 0’1% es troben en el terme d’Avinyó. Està format 
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per un conjunt de relleus característics de l’altiplà del Moianès i presenta 
l'interès de conservar una mostra representativa de les formacions forestals 
pròpies d’aquesta comarca natural. 
Tot i que en queda fora, el municipi pràcticament contacta pel seu extrem nord-
oest amb l’espai de la riera de Merlès, inclòs també dins del PEIN i de la Xarxa 
Natura 2000. 

2.2 PLANEJAMENT ACTUAL I USOS DEL SÒL AL MUNICIPI 

El planejament vigent al municipi, destinat a ser modificat per la figura 
urbanística objecte d’aquest informe, és el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal d’Avinyó, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de la 
Catalunya Central el 2 de novembre de 2011. 
El sòl urbà es concentra bàsicament al nucli d’Avinyó, situat al costat de la 
confluència de la riera de Relat i la Gavarresa. Els altres dos nuclis de població 
són Horta d’Avinyó i Santa Eugènia de Relat. 
Avinyó està format pel nucli antic, constituït des dels orígens de la població fins 
al segle XVIII per una agrupació de masos al voltant de l’església i la Plaça 
Major amb una trama de carrers estrets i sinuosos. Al voltant seu, i com a 
conseqüència de la industrialització, es van anar desenvolupant els successius 
eixamples del XIX i del XX. Des de finals del XX s’han produït una sèrie de 
creixements al nord-oest (Serrat Farré) i al sud (Barnola, Sucarrats,...) del nucli 
urbà amb un predomini de l’habitatge unifamiliar aïllat, que han trencat amb 
l’estructura urbana tradicional i, en alguns casos, han ocupat zones de fort 
pendent. 
Horta d’Avinyó (o Santa Maria d’Horta) es troba a l’extrem sud del municipi, al 
marge esquerre de la Gavarresa, aigües avall de la desembocadura de la riera 
d’Oló. Comprèn un grup de cases agrupades a l’oest de la B-431 al llarg del 
Carrer de l’Hostal i del Carrer Nou. L’església de Santa Maria d’Horta i les 
cases del Carrer de Dalt, però, es troben a l’altra banda de la carretera local i 
de l’Eix Transversal, mentre que una mica més al nord, al costat del Camí de 
Sant Joan d’Oló, hi ha el veïnat del Carrer de Sant Jaume. 
L’antic municipi de Santa Eugènia de Relat, incorporat al d’Avinyó la primera 
meitat del segle XIX, es troba a l’extrem septentrional del terme, al marge dret 
de la riera de Relat. Inclou una sèrie de cases de les antigues parròquies de 
Santa Eugènia de Relat i Sant Marçal de Relat. 
Pel que fa a la urbanització Urbisol, tot i que el planejament vigent el reconeix 
com a pendent de regularització, presenta un grau de consolidació molt baix, a 
banda d’una sèrie de dificultats derivades de la topografia accidentada del 
sector i de la manca de connexió amb la resta de nuclis del municipi. 
A part d’algunes implantacions històriques que perviuen dins del nucli urbà 
d’Avinyó, les zones industrials s’havien anat situant a l’est de la carretera B-
431. Darrerament s’han anat consolidant una sèrie de polígons també al costat 
de la carretera al nord (L’Escorxador) i al sud (El Punsic) del nucli, així com a 
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l’est al costat de la BP-4313 (La Maiola). Hi ha algunes activitats implantades a 
la zona del Molí de la Barnola (INDUTEC,...), tot i que resta pendent el seu 
desenvolupament urbanístic. 
L’INCASOL, per la seva banda, n’ha promogut un altre situat aproximadament 
un quilòmetre al sud del poble (Torrent del Soler – El  Soler), actualment en 
fase de comercialització de les parcel·les. 
La major part de la superfície del municipi són terrenys forestals, mentre que el 
sòl agrícola, que en representa una quarta part, es concentra al fons de les 
valls i en alguns replans enlairats. 
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3 DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS 

3.1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

3.1.1 Medi atmosfèric 

Qualitat de l’aire 
El municipi d’Avinyó està situat en la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) 5 
Catalunya Central. Aquesta zona es caracteritza pel fet que les àrees rurals 
representen la major part del territori. Tot i que hi ha alguns nuclis de grandària 
mitjana, només una quarta part dels municipis poden presentar àrees urbanes. 
Es tracta de planes interiors que es veuen afectats per la brisa canalitzada per 
la vall del Llobregat i els seus afluents (Anoia,...). S’observen nivells mitjans 
d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i de les activitats domèstiques, 
mentre que hi ha focus industrials aïllats en un 30% dels municipis. 
Per tal d’avaluar la qualitat de l’aire de la zona en estudi s’han considerat els 
valors de les mesures de la qualitat de l’aire obtingudes en la ZQA a la qual 
pertany el municipi i els resultats de l’avaluació de la qualitat de l’aire a partir de 
les estacions de la Xarxa de Vigilància de Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA), en els darrers 5 anys. 

Taula 3.1-1. Estacions de la XVPCA de la ZQA 5 Catalunya central i paràmetres mesurats. 
Municipi Ubicació Automàtica Manual 

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

Benzè 

Manresa Escola Les Fonts  PM10, PM2,5, B(a)p 

Manresa Ajuntament  PM10 

Súria CEIP Francesc Macià  PM10, metalls 
Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire. DTES. 

Segons les dades obtingudes en aquests punts de mesurament els darrers 5 
anys (2014-2018), els nivells mesurats d’immissió pel diòxid de nitrogen (NO2), 
diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni (CO), el benzè, les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres (PM2,5) i les partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) són inferiors als valors límit legislats 
establerts per la normativa vigent. Respecte als nivells mesurats d’arsènic 
(As), cadmi (Cd), níquel (Ni), plom (Pb) i benzo(a)pirè –B(a)p- no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 
Referent a l’ozó troposfèric (O3), tot i que durant el període no s’ha superat ni el 
llindar d’alerta ni els valors objectius per a la protecció de la salut humana i per 
a la protecció de la vegetació, sí que es va sobrepassar el llindar d’informació 
horari l’any 2017 al punt de mesurament de Manresa. 
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Pel que fa al nivells de sulfur d’hidrogen (H2S) els anys 2013, 2014, 2015, 2016 
i 2017 es van detectar superacions de les mitjanes semihoràries en l’únic punt 
de mesurament de què disposava aquesta zona, situat a Igualada. Al 2017 es 
van donar també superacions de les mitjanes diàries a la mateixa estació. 
Respecte de l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de 
l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els 
nivells són inferiors als valors límit. 
Segons les dades dels darrers 5 anys del Servei de Vigilància de la 
Contaminació Atmosfèrica de les estacions de la ZQA, la qualitat de l’aire es 
mou tot l’any en l’interval bona – regular en l’escala qualitativa de l’índex català 
de qualitat de l’aire ICQA. En la major part dels casos els contaminants crítics 
han estat les PM10 i l’ozó. 

Qualitat acústica 
El transport, concretament la circulació de vehicles per la xarxa viària del 
municipi, constitueix la principal font emissora de soroll. Així, en el cas de l’Eix 
Transversal (C-25), en el tram que discorre per dins del terme es va enregistrar 
l’any 2007 una intensitat mitjana diària (IMD) de circulació de vehicles d’11.546 
amb gairebé un 30% de vehicles pesants, i s’observa una tendència a l’alça. En 
canvi el trànsit de les carreteres locals que, al contrari que l’anterior, discorren 
per dins dels nuclis urbans (B-431, B-4313) és molt menor. 
En la Campanya de control acústic de carreteres 2005-2006 es van mesurar els 
següents valors d’immissió als punts de control situats dins del municipi: 

Taula 3.1-2. Valors d’immissió registrats.  

Punt Carretera X Y LAEQ LA90 

1 C - 25 405.600 4.633.524 59,5 39 

2 B - 431 417.886 4.641.700 41,5 23 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Amb els valors registrats en els punts de control no se superen els límits 
permesos. 
Pel que fa a les fonts fixes de soroll, produïdes bàsicament per l’activitat 
industrial, es troben situades a les zones industrials, fora del nucli urbà. Només 
hi hauria una excepció (Tèxtil Morera), una indústria ubicada molt a prop del 
poble i d’un equipament públic, el CEIP Barnola. 
En el marc dels treballs de l’Auditoria ambiental del municipi es van realitzar 
una sèrie de mesures del nivell d’immissió sonor en diferents zones del nucli 
urbà: 
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Taula 3.1-3. Nivells d’immissió de soroll al nucli urbà d’Avinyó.  

Punt Localització 
Hora d’inici i 

finalització de la 
mesura 

Leq 
mitjà 

1 Confluència entre el c/ Barnola i la Ctra. de Prats 11:45h-12:00h 65.4 

2 Confluència entre el c/ Santiago Rusiñol i la Ctra. de 
Prats i el c/ Maragall 12:10h-12:25h 60.4 

3 Plaça dels Escacs 12:30h-12:40h 48.4 

4 C/ Dr. Herms (cantonada església) 12:45h-13:00h 59.9 

5 Confluència entre la Ctra. de Prats i el c/ Major 13:15h-13:30h 66.3 

6 Confluència entre el c/ Major i el c/ Indústria 13:35h-13:50h 70 

7 CEIP Barnola 19:40h-20:00h 60.9 
Font: Auditoria ambiental d’Avinyó (2006). 

Es comprova que el trànsit, en concret el de la B-431, és la principal font 
emissora de soroll, i això fa que en determinats punts situats al costat de la 
carretera el valors siguin més elevats (>65 dBA). 

Contaminació lluminosa 
Les fonts de contaminació lumínica en l’àmbit d’estudi són les lluminàries dels 
sectors residencials i industrials dels nuclis urbans i dels polígons del municipi. 

Camps electromagnètics 
Dins del projecte de Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya 
s’han realitzat una sèrie de mesures dels camps electromagnètics. L’única 
dada al municipi és la mesura realitzada a la zona del Guixer, a l’extrem 
occidental del nucli urbà d’Avinyó, on es van mesurar freqüències de 100kHz a 
8GHz. El valor mitjà mesurat va ser de 0,34 V/m, 82 vegades inferior al valor 
màxim indicat a la normativa (28,00 V/m). 

3.1.2 Medi físic 
La comarca del Bages es troba situada a la Depressió Central Catalana, extrem 
oriental de la unitat morfoestructural de la Depressió de l’Ebre. 
Des del punt de vista geomorfològic la comarca és una conca d’erosió 
excavada pel riu Llobregat i els seus afluents en les materials tous de la 
depressió. Aquest conca o cubeta es presenta de manera estricta a la part 
central de la comarca o Pla de Bages, mentre que al seu voltant hi ha les terres 
més elevades que l’envolten, com la serra de Castelltallat a l’oest i l’altiplà del 
Moianès a l’est. El municipi d’Avinyó se situa a cavall entre aquest darrer i 
l’altiplà del Lluçanès, al nord-est de la comarca. L’element vertebrador del relleu 
del terme és, però, el sistema fluvial Riera de Relat – Gavarresa. 
L’altiplà que s’estén des de Sallent (a l’oest) cap a Santa Maria d’Oló i Moià (a 
l’est), està seccionat per un eix fluvial nord–sud, el de la riera de Relat, que 
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conflueix amb un altre eix nord-est – sud-oest, el de la Gavarresa; la 
confluència dels dos cursos es produeix a la banda sud del nucli d’Avinyó. 
Fisiogràficament, doncs, el territori municipal el forma la vall de la riera de 
Relat, el carener que la separa de la Gavarresa i un tram de la plana fluvial, 
una mica més àmplia, que es forma després de la confluència. Completen la 
fisiografia del municipi una sèrie de torrents tributaris de la riera de Relat (pel 
marge dret) que dibuixen una sèrie de valls de direcció nord-oest – sud-est i els 
interfluvis corresponents. 
Aquesta estructura es reflecteix en el gradient altitudinal que va de nord a sud i 
de les vores cap al centre del terme. El gradient no és molt elevat, oscil·lant 
entre els 550–500 m de la part de l’altiplà que limita amb Sallent i els 260–280 
de la part més baixa de la vall a Horta d’Avinyó. Els pendents tampoc no són 
molt acusats: gran part del terme, fins i tot en zones enlairades, té pendents 
inferiors al 10%. Només es donen petits escarpaments en aquelles zones on la 
intercalació de litologies més dures forma ressalts en el paisatge. 
El modelat d’aquesta zona es correspon amb un relleu tabular, afaiçonat per la 
xarxa hidrogràfica en una conca sedimentària on els estrats tenen una lleugera 
inclinació cap al nord, per efecte de l’anticlinal de Santa Maria d’Oló – Sallent i 
el cap de les capes més dures forma petits escarpaments o balços, terme força 
estès en la terminologia local. 
La sedimentació en aquesta àrea de la Depressió central es produeix durant els 
períodes Eocè superior i Oligocè i és majoritàriament de tipus continental i 
litoestratigràficament constitueixen la formació d’Artés. La formació d’Artés està 
integrada per alternances de lutites i gresos de color vermell que corresponen a 
dipòsits al·luvials i fluvials, intercalen nivells amb guixos i nivells més margosos 
i calcaris corresponents a ambients lacustres. Aquests materials són els que 
predominen a tot el terme municipal; als extrems sud i nord són més detrítics -
gresos, lutites, limolites- i a la part central més carbonatats -calcàries i 
margues. La formació d’Artés aflora des de la zona de Vic a la conca 
d’Igualada, però és en l’àrea a cavall d’Artés i Avinyó on s’ha fixat l’estratotip 
que va portar a la seva definició com a formació litoestratigràfica l’any 1971. 
Subjacent a la formació d’Artés, es troba la formació salina de Cardona 
constituïda per sals sòdiques i potàssiques. Aquesta formació no aflora a la 
zona d’estudi però és al nucli de l’anticlinal de Sallent – Santa Maria d’Oló i en 
algunes àrees és molt propera a la superfície, la qual cosa explica l’existència 
de fonts i torrents salats com es veurà a l’apartat d’hidrologia. 
Entre les sals de Cardona i la Formació Artés es troba un nivell de guixos 
corresponen a una formació que rep denominacions locals (Guixos d’Òdena, de 
Sarral, etc.) i que representa l’últim estadi de sedimentació evaporítica (conca 
marina tancada) abans de la sedimentació continental. Afloren en una franja al 
sud del municipi, al sector de l’Urbissol, donant lloc a topònims locals com la 
Serra de les Guixeres. 
Els materials d’edat quaternària completen el substrat litològic del municipi. Es 
tracta majoritàriament de les graves, sorres i llims de les lleres actuals. Aquests 
dipòsits adquireixen el seu màxim desenvolupament al sud del municipi, entre 
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el nucli d’Avinyó i Horta d’Avinyó on ja s’ha produït la confluència entre el curs 
principal de la Gavarresa i la riera de Relat. Al llarg de la Gavarresa es 
distingeixen també restes d’un nivell de terrassa fluvial més antic. 
A la riera d’Oló, ja fora del terme municipal, s’han desenvolupat formacions 
travertíniques (“pedra tosca” en terminologia popular, que ha donat lloc, 
possiblement al topònim Les Tosques). 
La presència dels sediments salins al subsòl ha condicionat l’estructura 
tectònica d’aquesta àrea geològica. Associats al fenomen del diapirisme 
(ascensió de les sals, menys denses que els materials que les recobreixen) 
s’han desenvolupat una sèrie de plecs d’eix general est–oest que al terme 
d’Avinyó, però, es troben atenuats. Són, de sud a  nord: 

- Anticlinal Sallent – Santa Maria d’Oló; és l’estructura tectònica de més 
envergadura a la zona; es tracta d’un anticlinal fallat que en algunes 
àrees es comporta com una falla inversa/encavalcament (falla del Guix a 
Sallent, falla del Tordell a Súria). A Santa Maria d’Oló forma una àrea 
d’estructura complexa, amb diversos eixos sinclinals associats. A 
Avinyó, com s’ha dit, l’estructura es troba atenuada. S’ha reconegut un 
eix encavalcant en el si dels materials de la Formació Artés, a l’oest 
d’Horta d’Avinyó. 

- Sinclinal de Sallent; de radi molt ampli i cabussament molt suau, passa 
pel centre del terme de Sallent i a Avinyó afecta la zona del Serrat de la 
Pineda. 

- Anticlinal de Balsareny, també molt suau i cabussament escàs; al terme 
d’Avinyó no s’aprecia. 

- Anticlinal de Gaià, que a Avinyó afecta la part més septentrional del 
terme. 

3.1.3 Cicle hidrològic 

Climatologia 
La pluviometria al municipi d’Avinyó és de l’ordre dels 650 mm. El tipus de 
clima és mediterrani de tendència continental i, en trobar-se a la zona de 
l’altiplà bagenc, té ja un caràcter sec–subhumit. 

Taula 3.1-4. Precipitació mitjana mensual (mm) a Avinyó. 

Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL 

25 30 45 50 80 70 40 70 75 60 45 45 635 
Font: Atles climàtic de Catalunya. 

La distribució de la precipitació mostra uns màxims a la primavera i a la tardor, i 
un mínim destacat a l’hivern. 
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Amb una evapotranspiració potencial que es situa en el rang entre 712 a 855 
mm, presenta un dèficit hídric al juliol com mostra el diagrama ombrotèrmic de 
la Figura 3.1-1. 

Figura 3.1-1. Diagrama ombrotèrmic del municipi d’Avinyó. 

 

Aigües superficials 
Tot el drenatge superficial del terme municipal es canalitza cap a la conca de la 
Gavarresa, afluent del Llobregat. 
La riera Gavarresa neix a l’extrem nord de l’altiplà del Lluçanès, que travessa 
de nord a sud, i entra al municipi per l’est del terme, a mig camí dels nuclis 
urbans de Santa Maria d’Oló i Avinyó. A la part baixa d’aquest últim conflueix 
amb la riera de Relat, que ha creuat tota la meitat nord del municipi, i segueix 
en direcció nord–sud. Abans de sortir del terme rep les aportacions d’altres 
conques fluvials com la de la riera d’Oló, i passa pel costat del nucli d’Horta 
d’Avinyó, per continuar fins a la seva desembocadura al Llobregat, on fa de 
límit entre els municipis de Sallent i Artés. Abans, a l’alçada d’aquest últim 
poble, desemboca pel marge esquerre la riera de Malrubí, que neix a Moià però 
travessa una part del terme d’Avinyó, a la zona de l’Urbisol. 
Completen la xarxa hidrogràfica del terme una sèrie de torrents i rieres que 
tributen als eixos principals (Relat o Gavarresa) entre els quals destaquen: 

• Afluents pel marge dret de la riera de Relat: Barranc de Vilanova, Riera de 
la Portella. 

• Afluents pel marge dret de la Gavarresa: Riera de la Rovirassa, Torrent del 
Soler, Torrent Salat. 

• Afluents pel marge esquerre de la Gavarresa: la ja citada Riera d’Oló, el Riu 
Sec i la també esmentada Riera de Malrubí. 

Només una petita part del municipi situada a l’extrem més oriental (la Pineda, la 
Garriga,...) no pertany a la conca de la Gavarresa sinó que drena les seves 
aigües cap al riu de Cornet, que desemboca al Llobregat a l’alçada de Sallent. 
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Es tracta de cursos de règim típicament mediterrani amb un cabal variable lligat 
a la pluviometria. La seva aportació anual és baixa (<40 hm3) i l’índex d’estiatge 
o de variabilitat del cabal anual és elevat (>0,8). Tanmateix, a la capçalera de la 
Gavarresa aquestes condicions es poden veure suavitzades per efecte d’una 
pluviometria més elevada en aquesta zona. 
En tots els casos, es tracta de cursos naturals escassament modificats, amb 
alguna presa o resclosa d’escassa magnitud, tant a la riera de Relat com a la 
Gavarresa. Cal tenir en compte, però, que la riera de Relat té un tram urbà, 
d’uns 350 m, al seu pas pel nucli d’Avinyó i que al llarg de la Gavarresa, al seu 
pas pel municipi, es localitzen algunes activitats d’extracció d’àrids que ocupen 
la zona inundable. És de destacar el cas de la riera de Malrubí, que està 
considerat un curs amb unes elevades condicions de naturalitat. 

Aigües subterrànies 
En el context hidrogeològic general, el municipi se situa en la unitat 
hidrogeològica 209 Oligocè lacustre d’Artés1. 
En aquesta àrea, els aqüífers de més entitat son els associats a les terrasses 
al·luvials del riu Llobregat i els seus principals afluents, entre ells, la Gavarresa. 
Així, el quaternari al·luvial del tram d’aquesta riera que transcorre pel terme 
d’Avinyó forma part de la massa d’aigua subterrània “Al·luvials de la Depressió 
Central i aqüífers locals” caracteritzada per l’ACA en aplicació de la directiva 
marc de l’aigua. Com ja s’ha dit, aquesta massa d’aigua agrupa una sèrie 
d’aqüífers vinculats a les terrasses al·luvials inferiors del Llobregat i el Cardener 
a la Depressió Central, entre els quals l’Aqüífer al·luvial del Llobregat i 
Cardener–Artés  (codi ACA 209A11) que remunta per la Gavarresa sense 
solució de continuïtat. 
Per les seves condicions hidrogeològiques es tracta d’un aqüífer lliure de tipus 
porós; la profunditat del nivell freàtic és d’ordre mètric (entre 1–5 m) i sol venir 
donat per l’altura del riu respecte a la terrassa subactual. Tots aquests 
paràmetres li confereixen unes condicions d’elevada vulnerabilitat intrínseca. 
En general està considerat un aqüífer sotmès a una explotació elevada, tot i 
que les majors extraccions es produirien aigües avall, a partir de Sallent. 
A banda de l’aqüífer al·luvial, la intercalació de capes de gresos i calcàries 
entre trams més lutítics o margosos que caracteritza el substrat litològic al 
municipi, propicien l’existència de petits nivells aqüífers que tenen un abast 
merament local (“Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat de les 
calcàries, calcarenites i lutites de la depressió Central (Artés)”, codi ACA 
209D11; “Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i 
conglomerats de Solsona-Llobregat”, codi ACA 205E12; “Aqüífers locals en 
medis de baixa permeabilitat als gresos de la depressió Central (Manresa)”, 
codi ACA 207E11; “Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat dels 
detrítics paleògens del Llobregat-Congost”, codi ACA 2014E21). Aquests 

                                            
1 Segons les Àrees Hidrogeològiques definides per l’ICC l’any 1992. 
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aqüífers locals, però, alimenten un bon nombre de fonts1 que, alhora, estan 
relacionades amb els cabals circulants pels torrents i rieres. En general es 
tracta de fonts d’escàs cabal (inferior a 5 l/min), algunes de les quals es troben 
seques bona part de l’any. Les fonts més cabaloses se situen a les valls de les 
rieres d’Oló i de Malrubí. Algunes de les fonts són de gran tradició popular: 
fonts de la Rovirosa, de l’Abadal, del Tomàs, de la Ruca,... 
Menció a part mereix la Font Salada, al Torrent Salat, prop de la seva 
confluència amb la Gavarresa. Es tracta d’una de les dues surgències naturals 
d’aigua salada que existeixen a la comarca –l’altra és molt propera, la Font 
Salada d’Oló a prop del nucli d’Oló. Brolla directament al llit del torrent en la 
base d’un estrat calcari en contacte amb materials margosos impermeables; 
amb un contingut en clorurs entre 22.500 i 45.000 mg/l; la salinitat d’aquestes 
aigües s’associa al fet de que entren en contacte amb la formació salina de 
Cardona que, per l’efecte de l’anticlinal Sallent – Santa Maria d’Oló, es troba 
molt propera a la superfície. 

Figura 3.1-2. Superfície aflorant dels diferents aqüífers al municipi d’Avinyó. 

 
 
 

Font: Visor de l’ACA. 

 

                                            
1 El Grup Ecologista d’Avinyó (GEA) va realitzar un treball d’inventari de les fonts del terme 
municipal, amb un total de 86 fonts (una vintena desaparegudes), que ha donat lloc a la 
publicació “Les fonts del terme d’Avinyó”, editat pel mateix GEA l’abril del 2007. 

209A11 

209D11 

205E12 

207E11 

214E21 

Aqüífers en medis al·luvials i fluviovolcànics 

Aquífers en medis de baixa permeabilitat detrítics i margocalcaris 
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3.1.4 Medi biòtic 

Vegetació 
La vegetació potencial del municipi, com la de bona part del Bages, estaria 
representada pel carrascar o alzinar continental (Quercetum rotundifoliae), 
mentre que els cursos fluvials com la riera Gavarresa i de Relat estarien 
resseguides per boscos de ribera, en aquest cas alberedes (Vinco-Populetum 
albae). 
Tret del fons de la vall de la Gavarresa i d’alguns dels seus afluents (riera de 
Relat, riera d’Oló, Torrent de Roquetes, riu Sec, riera de Malrubí), així com 
d’alguns replans situats als relleus que la delimiten (els Andreus, Vilanova, 
Torregassa, la Portella, la Pineda, la Garriga, el Morisco, el Freixe,...), ocupats 
per terrenys agrícoles, la major part de la superfície del municipi és forestal, 
ocupada bàsicament per pinedes. 
Les formacions vegetals predominants en els vessants dels relleus que 
envolten la vall de la Gavarresa són les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i 
comunitats arbustives com les brolles de romaní i bruc d’hivern (Erico-
Thymelaeetum tinctoriae) i les joncedes (Brachypodio-Aphyllanthetum). A les 
obagues penetren les pinedes de pinassa (Pinus nigra susbsp. salzmannii), que 
en algunes zones esdevenen pinedes mixtes de pi blanc i pinassa, mentre que 
a l’extrem nord-est ho fan les pinedes mixtes de pi roig (Pinus sylvestris) i 
pinassa, com a avançada de les pinedes de pi roig pròpies del Lluçanès. A 
l’extrem sud-est, al límit amb els municipis de Calders i Moià, en canvi, 
penetren els boscos mixtos de carrasca i roures que, juntament amb els 
carrascars, alzinars i rouredes, caracteritzen el paisatge del Moianès. 
Tot i que no s’arriben a trobar alberedes ben constituïdes, la vegetació de 
ribera està representada en alguns trams de la riera de Relat per alguns grups 
d’arbres propis d’aquests ambients, com àlbers (Populus alba), pollancres 
(Populus nigra), freixes (Fraxinus angustifolia), etc., especialment al nord del 
nucli urbà d’Avinyó. A les ribes de la Gavarresa, en canvi, s’hi troben algunes 
plantacions d’espècies per a fusta, com ara plataners (Platanus hybrida), 
diferents Populus, etc. Hi ha molts trams fluvials sense vegetació llenyosa 
densa, ocupats per creixenars (Glycerio-Sparganion), jonqueres (Molinio-
Holoschoenion), herbassars nitròfils, etc. 
En alguns trams de la vall de la riera de Malrubí apareixen cingleres excavades 
sobre els materials tous del substrat que travessa el curs fluvial, generalment 
margosos o guixencs, formant terrers (bad-lands) calcaris amb vegetació molt 
esparsa. En aquestes zones, així com en d’altres riques en guixos, es troben 
algunes espècies gipsícoles com el ruac (Ononis tridentata). 
Pràcticament tots els terrenys agrícoles, tret d’alguns conreus de regadiu 
corresponents als horts del nucli urbà d’Avinyó (Horts del Molí) i d’Horta 
d’Avinyó, són conreus herbacis de secà. La vinya es concentra també a la zona 
d’Horta d’Avinyó i en algunes finques properes (Roqueta,...). 
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Fauna 
L’alternança de zones forestals i agrícoles, especialment a les parts més 
planeres, afavoreix la diversitat faunística del municipi, amb la presència 
d’espècies pròpies d’ambdós hàbitats. 
Cal esmentar la presència d’algunes espècies invasores que han estat 
introduïdes accidentalment, com és el cas del cranc roig americà (Procambarus 
clarkii), la tortuga de Florida (Trachemys scripta) o el visó americà (Mustela 
vison) localitzats a la vall de la Gavarresa. 

Espais naturals singulars i connectivitat ecològica i paisatgística 
Alguns estudis comarcals1 destaquen la importància de l’espai majoritàriament 
forestal situat a llevant del municipi, entre les valls de la riera d’Oló i de la riera 
de Malrubí, i que té continuïtat amb els espais naturals del Moianès protegits 
pel PEIN. 
Igualment importants es consideren la resta de zones forestals, i especialment 
les situades al nord del terme, que delimiten la vall de la Gavarresa i de la riera 
de Relat i que connecten amb els espais naturals de l’altiplà del Lluçanès. 
Una altra zona que destaca és la de la conca del Torrent Salat, en la vall del 
qual es troba una de les poques surgències naturals d’aigües salines de la 
comarca. Aquesta font salada presenta unes condicions físico-químiques que 
han afavorit l’aparició d’un ecosistema microbià més propi dels fons marins 
hidrotermals que d’una zona forestal del Bages, amb bacteris reductors del 
ferro del gènere Gallionella però també microorganismes fotosintètics 
(diatomees, cianobacteris,...), a banda de plantes halòfiles com el jonc marí 
(Juncus maritimus), l’herba molla (Atriplex prostrata var. salina), l’ensopeguera 
o nebulosa (Limonium hibericum), l’espergulària marginada (Spergularia 
maritima) o el tamariu (Tamarix sp.). La vall del Torrent Salat també forma part 
d’un espai bàsicament forestal més extens, a cavall entre la vall de la 
Gavarresa i la del Llobregat, que inclou el Serrat de Montcogul i Fucimanya i 
l’alzinar de Sant Martí, ja en terme de Sallent, i que ha estat considerat un 
espai natural d’interès nuclear pel Pla de protecció del medi natural i del 
paisatge del Bages elaborat pel Consell Comarcal. 
La Gavarresa i els seus afluents (riera de Relat, riera d’Oló, riera de Malrubí,...) 
constitueixen corredors biològics de gran importància per a mantenir la 
connectivitat nord-sud dins del terme municipal i de la comarca. En aquest 
sentit destaca el projecte de custòdia del territori assumit pel Grup Ecologista 
d’Avinyó (GEA) amb el suport de l’Associació Hàbitat – Projecte Rius i 
l’Ajuntament. Aquesta iniciativa s’ha concretat en la plantació d’arbres de ribera 
i en l’anomenat “Camí del Riu” a l’alçada del nucli urbà d’Avinyó entre la riera 
de Relat i la Gavarresa, que s’ha arranjat, s’hi ha col·locat passeres i s’ha 
senyalitzat. 

                                            
1 Guia d’espais d’interès natural del Bages. Institució Catalana d’Història Natural. Delegació del 
Bages. Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages. Consell Comarcal del Bages. 
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La permeabilitat i la connectivitat ecològica dins del municipi no es veu massa 
afectada pel pas d’una infraestructura tan impactant com l’Eix Transversal, 
donat que en el tram que travessa el terme discorre paral·lelament –i a una 
certa distància- al corredor fluvial de primer ordre que representa la Gavarresa. 
Fins i tot l’efecte barrera que podrien produir la disposició quasi paral·lela de 
l’Eix i la B-431 en bona part del recorregut es veu compensat per l’existència de 
passos inferiors i obres de drenatge per on creuen alguns cursos fluvials 
secundaris, i que poden actuar potencialment com a passos de fauna. 

3.1.5 Medi antròpic 

Usos del sòl i activitats econòmiques 
Gairebé tres quartes parts del municipi són terrenys forestals, majoritàriament 
arbrats, mentre que poc més d’un 25% és sòl agrícola. 
Pel que fa a l’agricultura, segons les estadístiques definitives més recents del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), hi ha un 
predomini de la superfície dedicada als conreus herbacis de secà, 
fonamentalment cereals (ordi, blat, civada) i, en menor mesura, conreus 
farratgers, tots ells destinats a l’alimentació dels animals, concentrats al fons de 
les valls i en algunes zones planeres enlairades. La vinya, que històricament 
havia estat un conreu molt estès, ha quedat reduïda a algunes explotacions 
d’Horta d’Avinyó vinculades a la masia de Roqueta (Bodega “Masies d’Avinyó”). 
Dels conreus de regadiu, que suposen menys d’un 2% de les terres llaurades 
del municipi, una part són horts concentrats al costat dels nuclis d’Avinyó i 
Horta d’Avinyó. 

Figura 3.1-3. Distribució de la superfície agrícola al municipi d’Avinyó. 
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Font: Estadístiques definitives de conreus. DARP (2009). 

La ramaderia és una activitat important al municipi, donat que més de la meitat 
de les explotacions agràries en té, i fins i tot n’hi ha alguna que no té terres. 
Actualment hi ha gairebé una ciinquantena de granges, amb un predomini dels 
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caps de bestiar porcí i aviram i, en menor mesura, boví. En general hi ha hagut 
una tendència a disminuir el nombre d’explotacions, a reduir el nombre de caps 
de boví però a incrementar-se el de bestiar porcí. En el cas del sector de les 
aus, tot i que ha disminuït el nombre d’explotacions s’ha produït un increment 
notable de la producció de pollastres i han aparegut noves especialitzacions 
(ànecs i oques). En canvi es mantenen –i fins i tot s’han incrementat- alguns 
ramats força nombrosos de bestiar oví i cabrum. 

Figura 3.1-4. Distribució de la ramaderia al municipi d’Avinyó. 
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Font: Registre d’Explotacions Ramaderes (DARP) i Ajuntament d’Avinyó (2019). 

Pel que fa a les dimensions de les explotacions, la major part dels animals es 
concentren en 5 granges porcines i en alguna de bestiar oví que superen les 
120 UB (més de 1.500 caps de bestiar). Totes elles es troben situades a la vall 
de la riera de Relat, algunes pràcticament a tocar del nucli urbà d’Avinyó i 
sempre amb un accés ràpid a la carretera. La resta d’explotacions es 
distribueixen per tot el municipi, ja sigui a les proximitats dels diferents nuclis de 
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població (Avinyó, Horta d’Avinyó, Santa Eugènia de Relat,...) com al voltant 
dels masos dispersos pel terme (la Pineda, la Portella, la Vall, Cal Toni Mas,...). 
A la base de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat consten vàries 
activitats extractives. Algunes d’aquestes explotacions, situades en zones 
agrícoles i forestals, presenten un impacte important sobre el territori. Aquest 
és el cas, especialment, d’alguna pedrera on s’exploten calcàries i on la 
restauració és més difícil, al contrari de les graveres, moltes de les quals han 
estat abandonades i s’ha retornat la zona al seu ús anterior, generalment 
conreus. 

Xarxa viària i altres infraestructures 
Constitueixen la xarxa viària principal els següents eixos de comunicació: 

- L’eix transversal, C-25, en el tram Manresa–Vic, que travessa el municipi 
pel sud-est del terme. Hi té dos accessos: un al nord d’Horta d’Avinyó i 
l’altre a l’alçada del nucli urbà d’Avinyó. Des d’aquest darrer segueix un 
traçat sud-oest–nord-est paral·lel al límit de terme, però per dins del 
municipi de Santa Maria d’Oló, en direcció a aquest nucli urbà. 

- La B-431, la carretera de Prats de Lluçanès a Artés, que creua el 
municipi de nord a sud, entrant per l’antic terme de Santa Eugènia de 
Relat i resseguint el curs de la riera de Relat fins al nucli d’Avinyó, que 
creua totalment. Des d’allà discorre paral·lel al de la riera Gavarresa fins 
al límit de terme, passant primer per Horta d’Avinyó. 

- La BP-4313, de Balsareny a Santa Maria d’Oló, que entra al municipi pel 
Coll de la Portella, al nord-oest del nucli d’Avinyó, es dirigeix cap aquest 
en direcció nord-oest–sud-est i desemboca a la B-431. Surt per la banda 
de llevant del nucli urbà, creua la Gavarresa i s’enfila cap a la carena 
que separa els municipis d’Avinyó i Santa Maria d’Oló, resseguint el límit 
de terme en un traçat quasi paral·lel al de l’Eix Transversal. 

- La N-141c, de Manresa a Vic, que voreja i entra lleugerament per 
l’extrem sud-est del municipi, donant accés a l’Urbisol. 

Existeix també una extensa xarxa de camins rurals totalment inventariada1, 
entre els quals cal destacar els que permeten l’accés als diferents nuclis de 
població de Santa Eugènia de Relat i Horta d’Avinyó, o el que arrenca a la BP-
4313 al Coll de la Portella i connecta les masies situades als altiplans de 
l’extrem oriental, que separen els municipis d’Avinyó i Balsareny (la Pineda, el 
Morisco,...). 

Paisatge 
El municipi presenta dues unitats ben diferenciades: 

• El fons de la vall de la riera de Relat i la Gavarresa. 
                                            
1 Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de la comarca del Bages. Consell 
Comarcal del Bages. 
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• Els relleus circumdants. 
La primera, travessada pels dos cursos fluvials i els seus afluents, és 
relativament planera, i hi dominen els conreus de secà, alternant amb nuclis de 
població, polígons industrials i masies escampades, així com petits retalls 
forestals que ocupen els llocs de més pendent, resseguint en molts casos els 
marges entre els camps. Inclou també algunes zones d’horts situades al costat 
dels nuclis urbans. 
Els sectors més muntanyosos estan dominats bàsicament per masses forestals 
contínues només interrompudes per algunes illes de camps situades al voltant 
d’una masia. En alguns altiplans, però, els conreus són abundants i s’intercalen 
amb zones boscoses, donant lloc a un veritable mosaic agroforestal. 
En el Catàleg de Paisatge de les Comarques centrals, aprovat definitivament 
el 27 de juliol de 2016, el terme municipal d’Avinyó queda repartit entre cinc 
unitats diferents: 

− La banda nord-est, a llevant de la vall de la Gavarresa, s’inclou dins del 
Lluçanès, paisatge obert, suaument ondulat i parcialment recobert per una 
vegetació humida i esponerosa vora de les diverses rieres que el travessen. 
Forma un mosaic de camps i bosquets molt característic que acull nuclis de 
població no gaire grans i distribuïts ara i adés pel territori, entre ells el 
mateix Avinyó. 

− La part nord-oest, a ponent de la Gavarresa, queda inclosa dins de la unitat 
Replans del Berguedà, que incorpora també una part de l’extrem nord-
oriental de la comarca del Bages. Es tracta d’un paisatge estructurat pel 
curs del riu Llobregat, que travessa la unitat de nord a sud i que acull a la 
seva vora poblacions com ara Berga, Gironella i Navàs, amb un passat 
industrial recent. Les parts més allunyades del riu, amb turons boscosos, 
rieres i replans conreats, són menys poblades i acullen poblets i masies que 
centren la seva economia en les activitats agropecuàries i, recentment, en el 
turisme rural. 

− L’extrem sud-oest, que limita amb el municipi de Sallent, ha estat incorporat 
a la unitat Conca Salina, paisatge força muntanyós, amb valls i serrats de 
poca volada; en alguns punts destaquen els runams salins, testimoni de 
l'extracció minera de sal sòdica i potàssica. Els nuclis de població principals 
són Cardona, Súria, Sallent i Balsareny, repartits vora el Cardener i el 
Llobregat. També hi ha nombrosos castells, que assenyalen el paper 
d'antiga zona de frontera. 

− L’extrem sud-oest s’inclou dins del Moianès. L'alternança de camps de 
conreu, de bosquets, de nombrosos masos i de nuclis de població de mida 
petita i mitjana ben conservats i articulats al voltant de Moià (com ara 
Calders, Collsuspina i l'Estany) caracteritza les zones més planes d'aquest 
paisatge rural. També hi abunden rieres, alguns turons considerables i 
serres ondulades i cobertes de boscos espessos. 
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− Finalment, la plana fluvial del sector d’Horta d’Avinyó forma part de la unitat 
Pla de Bages, que es defineix per la diversitat d'ocupacions del territori i per 
un relleu planer, tot i alguns turons i el pas del Cardener i el Llobregat, 
origen d'una important indústria. Tradicionalment, l'agricultura, de secà i de 
regadiu, ha estat l'ocupació principal de la zona, però ha anat cedint pas al 
creixement de zones residencials, infraestructures i polígons industrials al 
voltant de Manresa i els pobles veïns. La part corresponent al municipi és el 
sector d’Horta d’Avinyó, on la vall de la Gavarresa s’obre cap al Pla. 

Figura 3.1.5. Unitats de paisatge i divisió administrativa. 

 

 
 
 

Font: Observatori del Paisatge. Catàleg de Paisatge de les Comarques centrals (2016). 

Patrimoni 
El municipi té un patrimoni històric, cultural i arquitectònic important, que inclou 
des de jaciments arqueològics (la Pineda, Serrat de Viladases,...), esglésies 
d’origen romànic (Sant Joan d’Avinyó, Santa Eugènia de Relat, Sant Sadurní 
del Pla, Santa Maria d’Horta), elements d’arquitectura civil (Pont Vell) o militar 
(Torre dels Soldats),... fins a les nombroses masies escampades pel terme. Pel 
que fa a d’altres elements d’arquitectura popular hi ha els molins (de la Barnola, 
de Cal Verdaguer,...) i les construccions de pedra seca: cabanes, murs, etc. 
Tots aquests elements estan recollits en l’Inventari del Patrimoni Local d’Avinyó 
realitzat per la Diputació de Barcelona. 
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3.2 ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

3.2.1 Elements d’interès 

Medi físic i hidrològic 
Tot i que dins del terme no ni ha cap zona inclosa en l’Inventari d’Espais 
d’Interès Geològic de Catalunya, alguns elements presenten un cert interès: 

- Els afloraments de la Formació Artés propers a l’Eix Transversal, a 
cavall entre els municipis d’Avinyó i Sallent són d’interès científic i 
didàctic a nivell de país ja que constitueixen un bon registre per 
reconstruir els ambients deposicionals en què es va produir la 
sedimentació dels materials que la conformen. Aquesta zona està 
inclosa en la guia elaborada per la Delegació del Bages de la Institució 
Catalana d’Història Natural, pel seu interès estratigràfic al ser la localitat 
tipus emprada per a la definició de la Fm. Artés. 

- La riera de Malrubí, que és un curs fluvial amb un bon estat de 
naturalitat. A més, els cingles o balços que hi ha en alguns trams de la 
riera de Malrubí permeten observar molt clarament l’estratigrafia de la 
zona, especialment les formacions guixenques que mostren aquí algun 
dels afloraments més extensos de la comarca. La vall comprèn també 
algunes de les fonts més cabaloses del municipi. 

- L’aqüífer de l’al·luvial de la Gavarresa té unes condicions intrínseques 
d’elevada vulnerabilitat i és utilitzat per a l’abastament  urbà. 

- Les fonts que hi ha escampades pel municipi, com la de la Rovirassa, la 
del Tomàs, la de Sant Jaume, etc. 

- La sorgència salina natural de la Font Salada al Torrent Salat. 
A la comarca existeix una altra surgència natural d’aigües salines, la Font 
Salada d’Oló, situada prop del poble de Santa Maria d’Oló. Aquesta font aporta 
les seves aigües salades a la riera d’Oló, que desemboca a la Gavarresa en 
terme d’Avinyó. 
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Medi biòtic 

Vegetació 
Algunes zones estan ocupades per hàbitats d’interès comunitari considerats 
prioritaris1. És el cas de les pinedes de pinassa, codi 9530: “Pinedes 
submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)”, situades a les 
àrees forestals del municipi. 
N’hi ha d’altres on hi són presents hàbitats considerats d’interès comunitari no 
prioritari: 
- Les pinedes de pi blanc i pinedes mixtes de pi blanc i pinassa, que 

correspondrien al codi 9540: “Pinedes mediterrànies”, situades a les zones 
forestals del municipi. 

- Els boscos mixtos de carrasca i roures, codi 9340 (“Alzinars i 
carrascars”), de l’extrem sud-est del municipi, cap al Moianès. 

- Els trams de la riera de Relat i la Gavarresa amb vegetació de ribera, codi 
92A0 (“Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera”). 

- Altres trams fluvials sense vegetació llenyosa densa, codis 6420 
(“Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-
Holoschoenion) i 3270 (“Rius amb vores llotoses colonitzades per 
herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.). 

- Les cingleres amb terrers calcaris de la vall de la riera de Malrubí, codi 
8210 (“Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola”), que es 
consideren també àrees d’interès per a la fauna, per ser una zona de 
nidificació de rapinyaires com el duc (Bubo bubo) i altres espècies 
rupícoles. 

Fauna 
La riera Gavarresa està considerada àrea d’interès faunístic per la possible 
presència de llúdriga, espècie que disposa d’un Pla de protecció a Catalunya2. 
Entre els factors d’amenaça d’aquesta espècie hi ha la contaminació, la 
destrucció de l’hàbitat i la sobreutilització dels recursos hídrics. Entre les 
mesures de conservació de l’espècie hi figuren les encaminades a protegir el 
seu hàbitat, el control de la contaminació i una correcta gestió de l’aigua. 

                                            
1 Hàbitats continguts en la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a 
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres; adaptada al progrés 
científico-tècnic per la Directiva 97/62/CEEE, de 17 d'octubre i incorporada a l'ordenament 
jurídic espanyol pel Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre. 
2 Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s'aprova el Pla de conservació de la llúdriga. 
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Àrees d’interès natural i connector 
Els estudis fets al Bages previs al Pla Territorial Parcial de les Comarques 
centrals i al Pla Director Urbanístic del Pla de Bages1 (Plànol IV.5) identifiquen 
com a àrees d'interès comarcal les següents: 
- Riu d’Ases. S’endinsa al municipi pel Serral de Coll Lligó, situat a la 

capçalera del curs fluvial que dóna nom a l’espai. Està format per un 
mosaic d’hàbitats forestals i agrícoles, amb boscos mixtos de coníferes i 
caducifolis i presència de vegetació aquàtica. 

- Barranc de Vilanova. Inclou una sèrie de vessants que envolten els trams 
finals d’alguns cursos fluvials que desemboquen a la riera de Relat i a la 
Gavarresa pel marge dret: Barranc de Vilanova, Torrent de la Portella, 
Torrent de la Casanova, etc. Mosaic de pinedes de pinassa, pinedes de pi 
blanc, conreus i boscos mixtos de caducifolis i coníferes amb distribució 
força heterogènia. 

- Torrent Salat. Espai a cavall entre Avinyó, Sallent i Artés, dins del terme 
inclou els relleus situats entre la vall del curs fluvial que li dóna nom i el 
Torrent de Fucimanya, que fa de límit amb el municipi de Sallent. Domini de 
pinedes de pi blanc acompanyades de conreus, pinedes de pinassa i bad-
lands. En aquesta zona es pot observar l’estratotipus de la formació Artés 
de rellevància geològica a més de la surgència natural d’aigua salada i dels 
ecosistemes halòfils que es desenvolupen al seu voltant esmentats 
anteriorment. 

- Riera de l’Om. Tot i que aquest curs fluvial discorre per fora del terme 
municipal, la delimitació d’aquest espai inclou una part dels vessants del 
tram mig de la vall de la riera de Malrubí, a l’alçada de l’Urbissol. Combina 
boscos de pinassa amb pinedes mediterrànies de pi blanc i boscos de pi 
roig i mixts de coníferes. S’hi troben també costers rocosos calcaris i clapes 
de conreus extensius. 

El mateix treball ha identificat com a elements de connexió ecològica i 
paisatgística els següents: 
- La Riera de Relat. 
- La Riera Gavarresa. 
- La Riera d’Oló. 
- La Riera de Malrubí. 
A nivell regional, les zones forestals i agrícoles del municipi afavoreixen la 
connectivitat ecològica i paisatgística entre els espais naturals del Prepirineu, 
els altiplans i les conques centrals catalanes i els espais naturals del Prelitoral. 
El plànol T19 Planejament vigent i xarxa ambiental. Punts crítics del PDUPB 
identifica 3 punts crítics per a la connectivitat ecològica: 

                                            
1 Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages. Consell Comarcal del Bages. 
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• Un punt crític (4.6) per pressió o expansió urbana del nucli d’Avinyó sobre 
l’espai d’interès natural situat al nord (Barranc de Vilanova). 

• Un punt crític (2.5) per debilitat de connexió a la zona de contacte de la 
confluència de les rieres Gavarresa i de Relat amb creixements urbans del 
sud-est del nucli d’Avinyó. 

• Un punt crític (3.3) per extensió de possibles creixements de zones 
industrials al nord i al sud d’un tram de la Gavarresa i el torrent de la 
Portella. 

Figura 3.2-1. Punts crítics de la xarxa d’espais lliures del PDUPB. 

 

 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (2006). 

Forests d’utilitat pública 
Dins del municipi es localitza una forest de titularitat privada (“La Rovirassa”) 
inclosa dins del Catàleg d’utilitat pública (CUP) amb el codi 1646, que fa de 
nexe d’unió entre l’àrea de connectivitat ecològica de l’espai natural del 
Moianès (protegit pel PEIN) i les grans masses boscoses al nord del municipi i 
delimitades per la vall de la riera Gavarressa i de la riera de Relat que 
connecten amb els espais natural de l’altiplà del Lluçanès. 

RIERA DE 
MERLÈS 
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Figura 3.2.2 Forest d’utilitat pública. 

 
Font: Hipermapa. 

 
La Modificació puntual no afecta directament cap Àrea d’Interès Florístic i 
Faunístic (AIFF), ni espai d’interès geològic inclòs a l’inventari o zones 
humides, ni cap arbre monumental catalogat. 

Paisatge 
En un municipi amb una superfície majoritàriament forestal, els elements que 
aporten heterogeneïtat ajuden a incrementar la seva qualitat paisatgística. 
Aquest fet es dóna sobretot en alguns sectors del territori ocupats per un 
mosaic agroforestal constituït per una alternança de camps de conreus 
herbacis de secà i prats de dimensions variables, envoltats i delimitats per 
marges de vegetació espontània arbòria i arbustiva, generalment ubicats al 
voltant de masies històriques. 

Patrimoni 
La Torre dels Soldats està considerada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 
per ministeri de llei, donat que el punt 2 de la disposició addicional primera de 
la Llei del Patrimoni Cultural Català1 declara com a tals els elements inclosos 
en el concepte de “castell” –incloent-hi les torres. Aquesta declaració té el seu 
origen en un Decret de 22 d’abril de 1949 recollit posteriorment en la disposició 
addicional segona de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Altres 
elements declarats BCIN són la creu de terme de Relat i l’escut heràldic de 
l’Abadal. Hi ha també una sèrie d’elements declarats com a Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL): el conjunt arquitectònic de la Plaça Major, l’Església de 
Santa Eugènia de Relat, l’Església de Sant Marçal de Relat, la Torre de 
l’Abadal, Cal Verdaguer, l’Església de Sant Sadurní del Pla, la capella de 
l’Abadal de Dalt, l’Església de Santa Maria d’Horta, el pou de glaç d’Horta 
                                            
1 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
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d’Avinyó, el Pont Vell i el jaciment arqueològic del Serrat de Viladases, entre 
d’altres. 
En data 17 de juliol de 2008 es va aprovar inicialment el Catàleg i Pla Especial 
Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals en sòl 
no urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació, que n’inventaria 
fins a 85. 
D’altra banda, tot i que no gaudeixen encara de cap protecció, existeixen tota 
una sèrie d’elements d’interès local que han estat recollits en l’inventari realitzat 
per la Diputació de Barcelona. 
Pel terme municipal discorren alguns itineraris d’interès: 

- El GR 4, de Puigcerdà a Montserrat. En el tram entre Santa Maria de 
Cornet i Cabrianes entra al municipi pel nord des de Cornet, passa pel 
Morral, ressegueix el Serrat de la Pineda fins a la masia del mateix nom, 
i surt del terme pel sud passant pel costat de les ruïnes de Cal Gallirot 
en direcció a Fucimanya. 

- El GR 176-2, variant del GR 176 (“Ruta de les 20 ermites romàniques), 
entre Sant Miquel d’Oló –on enllaça amb el GR 177, la Ronda del 
Moianès- i Santa Maria de Cornet. Entra al municipi després de creuar 
Santa Maria d’Oló, a ponent de la C-25, creua la Gavarresa per la Vall,  i 
salta a la vall de la riera de Relat per l’Oliva. Creua la riera i la B-431, 
puja a Santa Eugènia de Relat i segueix fins al Collet de la Portella, on 
surt del terme per anar a enllaçar amb el GR 4. 

- El PR-C 133, “Camí del romànic de Sallent”, que a l’alçada de Cornet 
s’uneix al GR 4 i el GR 176-2 fins a l’alçada del Mas, on entra al terme 
enfilant-se a la Carena del Morral. La ressegueix fins a la capçalera de la 
riera de la Rovirassa, on torna a unir-se al GR 4 i ressegueix el Serrat de 
la Pineda fins passat Can Garrofí. Puja a la Casa Nova del Morisco i a 
Sant Sadurní i surt del municipi per tornar a enllaçar amb el GR 4 a 
l’alçada de Serraïma. 

- El Camí del Riu, a l’est del nucli urbà, que va des del Pont Vell fins a la 
Font del Tomàs pel costat de la riera de Relat i la Gavarresa, passant 
per l’aiguabarreig dels dos cursos fluvials, per la resclosa i els Horts del 
Molí i pel Molí de Cal Verdaguer. 

- El Camí Ramader Central del Lluçanès, que va des del Pont Vell fins als 
Torrats d’Alpens, passant pel Pla de l’Oliva, i que ha estat senyalitzat 
darrerament pel Consorci del Lluçanès. 

Existeixen altres camins d’interès local, com ara el de la Font de la Rovirassa o 
els antics camins d’Avinyó a Horta d’Avinyó i a Artés, o a Santa Eugènia de 
Relat, o el Camí ral d’Avinyó a Sallent. Tots ells han estat recollits i cartografiats 
en l’Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals elaborat pel Consell 
Comarcal del Bages. 
 



DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 2a MOD. PUNTUAL DEL POUM D’AVINYÓ. NORMES URBANÍSTIQUES DEL 
SNU REFERENTS A LES EDIFICACIONS AGRÍCOLES I AGRORAMADERES, ARTICLE 233.5 I 6 I ARTICLE 234.5 I 6  Pàg. 34 

3.2.2 Àrees de risc 

Incendi forestal 
Tot i que el municipi d’Avinyó està declarat zona d’alt risc d’incendi forestal 
segons el Decret 64/19951, la continuïtat de les masses forestals que ocupen 
bona part del terme i que presenten un risc alt –i molt alt a la banda occidental- 
d’incendi es veu interrompuda per la presència de zones de conreu amb un 
nivell baix de risc d’incendi, que es concentren principalment a la vall de la 
Gavarresa. 
En els darrers anys la major part dels incendis que s’han produït no han arribat 
a les 5 Ha, i cap n’ha superat la trentena. exceptuant el que el 1986 es va 
iniciar a Sallent i es va estendre cap a Avinyó, afectant-ne un miler. 
La totalitat del municipi està inclòs en el Perímetre de Protecció Prioritària 
(PPP) per a la planificació de la prevenció d’incendis forestals “Moianès–
Lluçanès”. 

Inundació 
Dins dels estudis de planificació de l’espai fluvial (PEF) de la conca del riu 
Llobregat s’ha delimitat la zona inundable de la Gavarresa i, parcialment, de les 
rieres de Relat i Malrubí. 

Figura 3.2.3 Delimitació de les zones inundables. 

 
Període de retorn 

 10 anys 100 anys 500 anys 

    
Font: Visor ACA. 

                                            
1 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. Modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, 
de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 
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Riscos geològics 
El Pla Director Urbanístic del Pla de Bages inclou una anàlisi prèvia de riscos 
geològics que afecten aquest territori; l’abast de l’anàlisi es refereix a la 
perillositat associada a la geodinàmica externa i, en concret, al risc de 
subsidència i inestabilitat de vessants. 
El risc de subsidència té una presència important en la geodinàmica externa al 
Bages degut a la presència d’importants gruixos de sals en el substrat i, 
sobretot, a l’explotació d’aquestes. Pel que fa als riscos d’inestabilitat de 
vessants depenen d’un conjunt complex de factors tant naturals com induïts per 
l’activitat humana. 
Al municipi d’Avinyó no ha estat identificada cap àrea de risc geològic manifest. 
En els plànols informatius del Pla Director Urbanístic del Pla de Bages, però, es 
delimita una franja que ressegueix a grans trets la vall de la riera d’Oló, amb la 
categoria “Altres àrees amb inestabilitat”. Es correspon a l’anticlinal Sallent – 
Santa Maria d’Oló, estructura tectònica complexa de caràcter regional, el nucli 
del qual el constitueix la formació salina de Cardona i per tant, presenta un risc 
intrínsec d’ocurrència de fenòmens de subsidència tot i que aquests no s’hagin 
manifestat en l’actualitat. 
Altres zones delimitades com d’inestabilitat penetren per l’extrem sud del 
municipi, a l’alçada d’Horta d’Avinyó i a la vall de la riera de Malrubí, encara 
que en tots dos casos es tracta d’àrees deshabitades. 
En els mateixos plànols una estreta franja de l’extrem occidental del terme 
municipal (Serra de la Garrigota) queda inclosa dins de l’àrea delimitada pel 
PDU com de risc potencial per subsidències on, encara que el risc no és molt 
elevat, es determina que els estudis geològics són imprescindibles. Tanmateix 
es tracta d’una zona elevada molt allunyada dels nuclis de població i de les 
àrees de potencial creixement urbanístic. 
Dins l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) es delimiten també una sèrie de zones de risc, 
encara que l’anàlisi realitzat se centra bàsicament en les àrees urbanes i 
urbanitzables o altres àrees susceptibles d’edificació o pública concurrència 
previstes en el planejament. Morfològicament, el municipi d’Avinyó s’estructura 
en una vall principal on discorre encaixada la riera de la Gavarresa i Relat amb 
un traçat meandriforme i un seguit de torrents tributaris que drenen els relleus 
adjacents. Aquesta morfologia meandrifome afavoreix els processos erosius en 
els materials terciaris donant lloc a penya-segats importants en aquelles zones 
amb marge còncau erosiu. D’altra banda l’estructura sedimentaria dels 
materials, en la major part del terme, definida amb estratificació subhoritzontal i 
alternança decimètrica de nivells poc competents (argiles, limolites i margues) 
amb nivells competents (gresos i calcàries) afavoreix els fenòmens d’erosió 
diferencial que, combinats amb la fracturació i els plans d’estratificació, 
potencien la caiguda de blocs, esllavissades o petites bolcades en aquelles 
zones amb tal·lus o pendent pronunciat. En les zones on predominen les 
argil·lites, limolites i margues amb poca o escassa coberta vegetal es donen 
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fenòmens erosius en vessants, amb desenvolupament de xaragalls i 
arrossegament de materials en episodis de pluja de llarga durada o torrencials. 
La perillositat de les zones de risc delimitades en l’estudi s’avalua 
majoritàriament com a baixa-mitja. 
D’altra banda, tot i que no han estat identificades en estudis previs promoguts 
per l’administració, les àrees afectades per activitats extractives i per incendis 
forestals es poden considerar com a àrees amb risc d’erosió. 

Risc sísmic 
El municipi d’Avinyó està inclòs en una àrea d’intensitat sísmica de grau VI-VII 
en el mapa de zones sísmiques de Catalunya elaborat per l’ICGC (Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya). Aquesta classificació prové de la 
combinació de la intensitat probable d’un moviment sísmic en un període de 
500 anys i considerant l’amplificació per efecte del tipus de sòl. 
D’altra banda l'avaluació de la vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot 
el territori català, que fa una estimació dels danys que el moviment sísmic 
considerat pot causar sobre els diferents municipis, considera el grau de dany 
potencial en el cas d’Avinyó com a moderat. 

Riscos tecnològics 

Risc de transport de mercaderies perilloses 
Referent al risc pel transport de mercaderies perilloses per carretera, el tram 
d’Eix Transversal (C-25) del municipi registra un nivell de perill molt alt. 

Risc químic en establiments industrials 
Tot i que segons el PLASEQCAT1 el municipi no està obligat a –però sí es 
recomana- redactar un Pla d’Actuació Municipal per risc d’accident químic, hi 
ha un establiment afectat per la normativa Seveso, de nivell baix de risc: GRIT 
(Gases Research Innovation & Technology, S.L.). 
 
Consultat el Mapa de Protecció Civil de Catalunya s’observa que l’àmbit de la 
Modificació puntual no està afectat per cap altre risc natural o tecnològic més 
enllà dels derivats de possibles nevades tal com s’estableix en el NEUCAT2. 
 

                                            
1 Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya. 
2 El Pla d’Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT) obliga tots els municipis que 
tinguin un nombre d’habitants superior a 20.000 o bé que estiguin a més de 400 metres 
d’alçada a elaborar un Pla d’Actuació Municipal enfront dels possibles riscos. 
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Contaminació dels aqüífers 
La totalitat del terme municipal d’Avinyó es troba inclòs en una zona 
considerada vulnerable en relació amb la contaminació per nitrats procedents 
de les activitats agràries1. 

3.3 DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA I DELS SEUS IMPACTES 
PRENENT EN CONSIDERACIÓ EL CANVI CLIMÀTIC 

Tot i que la intensitat i els efectes específics del canvi climàtic en un territori 
concret són difícils de preveure, existeix un cert consens pel que fa a l’alteració 
de diferents variables: 
- Increment de la temperatura mitjana anual i de la màxima, en aquest cas 

l’estival. 
- Reducció de les precipitacions, especialment estivals. 
- Increment dels episodis meteorològics extrems: intensificació tant dels 

períodes eixuts i onades de calor com dels de pluges intenses i tempestes. 
En els últims informes de l'IPCC2 es diu que una de les zones de la Terra més 
vulnerables al canvi climàtic seria la zona mediterrània. En aquesta zona es 
projecta segons els models un augment de la temperatura mitjana superior al 
valor mitjà projectat per al conjunt del planeta, així com una disminució de la 
precipitació. Concretament, s'espera que al sud d'Europa empitjorin les 
condicions ambientals (temperatures més altes i més sequeres) en una regió ja 
vulnerable a la variabilitat climàtica. 
El “Primer informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a 
Catalunya durant el segle XXI”3 ha realitzat les següents previsions pel que fa a 
la zona interior: 

• Per a finals de segle i segons l'escenari d'emissions més desfavorable (A2) 
es projecten variacions de la temperatura mitjana a l'estiu de fins a +4,6 ºC, 
amb un valor mitjà de +4,3 ºC respecte als valors mitjans del període de 
referència4. 

• Per a la precipitació mitjana d'aquesta estació es projecten disminucions 
que podrien arribar a ser del 61% (amb un valor mitjà de reducció de 
gairebé el 40%) per al mateix període i escenari. 

                                            
1 Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 
gestió de les dejeccions ramaderes (incorpora a les zones declarades amb anterioritat -Decret 
283/1998 i Decret 476/2004- les zones designades per Acord de Govern de 28 de juliol de 
2009, entre les quals el municipi de Puig-reig). 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change. 
3 Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2011. 
4 Període de referència o període de registre de dades a partir del qual s’han fet les projeccions 
climàtiques; 1971 – 2000. 
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• Per a l'escenari mitjà (B1) es projecten per a la mateixa estació i període 
variacions de temperatura fins a un +3,3 ºC (amb un valor mitjà de +3,0 ºC) i 
mitjanes de precipitació d'uns -28% (amb valors màxims d'uns -48%). 

• Tot i que els percentatges projectats de reducció de la precipitació són 
importants a l'estiu, degut a que és l'estació més seca de l'any a gran part 
de l'interior del país, la influència en el global de precipitació anyal és 
moderada. Ara bé,, el fet que a l'estació més seca i més càlida hi acabi 
plovent menys repercutiria en una major sequedat del sòl i, per tant, en un 
major augment del risc d'incendis forestals. 

• La robustesa del canvis en la precipitació d'algunes estacions (estiu, tardor) 
és poc significativa, ja que s'obtenen variacions força diferents segons 
períodes i/o escenaris d'emissions. Amb aquest fet es fa difícil, doncs, poder 
avaluar els futurs impactes en els recursos hídrics de la zona. On sí són 
robustes les projeccions és a la primavera, estació per a la qual es podria 
veure disminuïda en fins a un 30% la precipitació mitjana estacional per a 
finals de segle i segons l'escenari A2 (fins a un 20% per al B1). Aquesta 
reducció tindria greus efectes en els conreus de secà de la zona, ja que és 
l'època de l'any en la qual fa més falta l'aigua als sembrats i conreus per al 
seu desenvolupament final. 

• Les variacions projectades per a la humitat relativa serien poc importants. 

• Les variacions en la velocitat del vent més importants s'espera que es 
produeixin durant l'estiu i la tardor i cap a finals de segle, amb valors 
màxims de disminució de l'ordre del 14% segons l'escenari A2 i de l'11% 
segons el B1. Per a tots tres períodes d'estudi (2011-2040, 2041-2070, 
2071-2100) i per als dos escenaris d'emissions considerats es donen 
disminucions en la velocitat del vent a 10 m de mitjana tant a escala anual 
com estacional. 

Com a conclusions finals aquest informe indica que la zona de l’interior, pel que 
fa als canvis projectats en temperatura a escala anual, es comportaria durant el 
s. XXI com una zona de transició entre el Pirineu, que patiria els canvis de 
major magnitud a escala anual en les quatres variables analitzades, i el Litoral-
Prelitoral, on els canvis anuals serien més modestos, tot i que és la zona per a 
la qual es projecta un major canvi en el rang de variabilitat anual i interanual de 
les quatres variables analitzades, sobretot per a la precipitació i la humitat 
relativa de l'aire en superfície. 
Pel que fa als possibles efectes del canvi climàtic al municipi, i tenint en compte 
els elements més sensibles del medi, hi hauria els següents: 
- La disminució de les precipitacions i l’increment dels períodes de sequera 

comportaran un increment del risc d’incendi forestal. 
- També es veurien greument afectats els cultius de secà, per al correcte 

desenvolupament dels quals són vitals les precipitacions durant la 
primavera, la qual cosa afectaria un sector econòmic en crisi com l’agrari. 
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- Per les alteracions climàtiques abans esmentades es donarà una menor 
disponibilitat de recursos hídrics tant per al consum humà com per a altres 
usos: agricultura i ramaderia, indústria... 

- Es produirà un augment del risc d’inundació, com a conseqüència de 
l’increment de fenòmens meteorològics extrems com els episodis de pluges 
intenses, que afectarà les zones fluvials. 

3.4 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

3.4.1 Normativa ambiental sectorial 

Soroll 
El municipi no té aprovat el seu mapa de capacitat acústica –tot i que disposa 
d’una proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat- ni tampoc disposa 
de cap ordenança sobre el tema del soroll. En l’apartat de protecció de la 
qualitat sonora de l’Ordenança municipal de Convivència aprovada el 24 de 
setembre de 2004 l’única referència és que els nivells de soroll produïts pels 
vehicles de motor, especialment les motocicletes i els equips de reproducció 
sonora instal·lats en les fires, circs i altres activitats semblants, no podran 
sobrepassar els 80 dB(A). 
Pel que fa a la proposta de mapa de capacitat acústica, estableix com a zona 
A, és a dir zona de sensibilitat acústica alta, la major part de les àrees 
residencials, amb l’excepció de les que limiten amb els carrers i vies de més 
trànsit (B-431,...), que es consideren zona B, zona de sensibilitat acústica 
moderada. Pel que fa a les zones industrials es classifiquen com a zona C, 
zones de sensibilitat acústica baixa. 
Actualment els nivells d’immissió s’ajustarien als valors límits previstos en la 
proposta de mapa de capacitat acústica del municipi, amb l’excepció d’algunes 
zones situades al costat de la B-431. Cal tenir en compte, però, que es tracta 
dels valors corresponents a mesures de durada determinada realitzades en el 
marc de l’auditoria ambiental i no s’ha realitzat el càlcul del nivell d’avaluació 
segons la metodologia fixada per la normativa vigent en matèria de soroll. 
Els objectius de qualitat segons les zones de sensibilitat acústica en aplicació 
de la legislació vigent1 són els següents: 

                                            
1 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica i se’n adapten els annexos. 



DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 2a MOD. PUNTUAL DEL POUM D’AVINYÓ. NORMES URBANÍSTIQUES DEL 
SNU REFERENTS A LES EDIFICACIONS AGRÍCOLES I AGRORAMADERES, ARTICLE 233.5 I 6 I ARTICLE 234.5 I 6  Pàg. 40 

Taula 3.4-1. Objectius de qualitat acústica segons zones de sensibilitat en dBA. 

Zona de sensibilitat Dia 7h – 21 h Vespre 21 h -23 h Nit 23 h – 7 h 

A: alta 60 60 50 

B: moderada 65 65 55 

C: baixa 70 70 60 
Font: Decret 176/2009 de 10 de novembre. 

Les zones de sensibilitat acústica poden incloure, a més a més, els valors límit 
segons els usos del sòl, segons la classificació següent: 

Taula 3.4-2. Objectius de qualitat acústica i usos del sòl en dBA. 

Zona de sensibilitat Dia 7h 
– 21 h 

Vespre 
21 h -23 

h 
Nit 23 h 

– 7 h 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

A1: Espais d’interès natural i altres -- -- -- 

A2: Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

A3: Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

A4: Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

B1: Coexistència de sòl residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents. 65 65 55 

B2: Predomini de sòl d’ús terciari diferent de C1 65 65 55 

B3: Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 
industrial 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

C1: Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

C2: Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

C3: Àrees de territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics -- -- -- 

Font: Decret 176/2009 de 10 de novembre. 
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Figura 3.4.1 Proposta de Mapa de Capacitat Acústica del municipi d’Avinyó. 

 
Font: Ajuntament d’Avinyó. 
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Contaminació lluminosa 
Segons el Mapa de la protecció a la contaminació lluminosa aprovat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge d’acord amb la normativa vigent1, el 
territori que forma part de l’espai del PEIN del Moianès, així com d’altres espais 
d’interès agrari i/o paisatgístic, gaudeixen de la  màxima protecció (E1) que 
preveu la legislació actual. Les zones urbanes del municipi, els nuclis d’Avinyó i 
Horta d’Avinyó i la urbanització Urbisol, estarien qualificats com a zona de 
protecció moderada, E3 (“àrees incloses en àmbits territorials que admeten una 
brillantor mitjana”). La resta del municipi es considera zona de protecció alta, 
E2 (“àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor 
reduïda”). 

Figura 3.4.2 Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. 

 

 
Font: SIMA. 

D’acord amb l’article 2.1 de la normativa del Pla Director Urbanístic del Pla de 
Bages, els espais inclosos a l’estructura d’espais lliures territorials d’aquest pla 
s’han d’incloure en la zona E1, de màxima protecció, llevat dels casos en que 
això no sigui possible per raons de seguretat. 

                                            
1 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
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Contaminació atmosfèrica i gasos d’efecte hivernacle (GEH) 
La legislació de referència per l’avaluació de la qualitat de l’aire és el Reial 
Decret 102/20111, que desenvolupa els aspectes relacionats amb la qualitat de 
l’aire de la Llei 34/20072 i incorpora a la legislació estatal la Directiva Europea 
2008/50/CE, a més d’integrar tots els reials decrets aprovats anteriorment. 
Segons l’article 5 del Reial Decret 102/2011, l’Administració autonòmica 
competent, en aquest cas el Departament de Territori i Sostenibilitat, dividirà el 
seu territori en zones i aglomeracions en els quals s’haurà de dur a terme 
l’avaluació i la gestió de la qualitat de l’aire pels contaminants: diòxid de sofre, 
diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè, monòxid de 
carboni, arsènic, cadmi, níquel, benzo(a)pirè i els altres hidrocarburs aromàtics 
policíclics (HAP), l’ozó i les substàncies precursores. 
Els objectius de qualitat per als diferents contaminants venen fixats en l’Annex I 
del Reial Decret 102/2011. 

Aigües 
El municipi d’Avinyó es troba inclòs en la delimitació d’una zona considerada 
vulnerable en relació amb la contaminació per nitrats procedents de les 
activitats agràries3. 

Patrimoni natural i biodiversitat 
Una part del municipi (un 0,1% de la superfície) es troba dins de l’espai del 
Moianès del PEIN. L’extrem nord-oest del terme contacta amb el límit de l’espai 
del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 de la Riera de Merlès. 

                                            
1 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
2 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
3 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 Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel 
qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries. Acord GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designació de 
noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts 
agràries. Acord GOV/13/2015, de 3 de febrer, pel qual es revisen i s'amplien les zones 
vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. 
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Figura 3.4-3. Espais naturals protegits. 

 
Font: ICGC. 

Taula 3.4-3. Superfície protegida pel PEIN dins del municipi d’Avinyó. 

Nom de l’espai Ha en el municipi % sobre el total de l’espai 

El Moianès i la Riera de 
Muntanyola 

6,74 0,1% 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

La Gavarresa està afectada pel Pla de conservació de la llúdriga (Lutra lutra)1. 
Per aquest motiu cal preservar la qualitat de l’hàbitat fluvial (el sentit natural de 
l’espai fluvial) per a l’espècie i la seva supervivència en la seva àrea de 
distribució coneguda. 

Activitats ramaderes 
La normativa sectorial d’aplicació és el Decret 40/2014, de 25 de març, 
d'ordenació de les explotacions ramaderes i el Decret 153/2019, de 3 de juliol, 
de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació 
del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 
per nitrats que procedeixen de fonts agràries, així com l’Ordenança municipal 
reguladora de les activitats ramaderes i tinença d’animals. 

3.4.1 Planejament urbanístic 
El planejament urbanístic vigent al municipi d’Avinyó és el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) d’Avinyó, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central el 2 de novembre de 2011. 

                                            
1 Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s'aprova el Pla de conservació de la llúdriga. 

RIERA DE 
MERLÈS 

EL MOIANÈS I LA 
RIERA DE 

MUNTANYOLA 
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L’article 233.6, que regula les construccions en Matriu agrícola, estableix el 
següent en els apartats dedicats als magatzems agrícoles: 
a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del 

camp i de maquinària, quan estiguin vinculats a una explotació agrícola o 
ramadera. 

b) Cal acreditar una propietat mínima de 1 Ha. de terreny de conreu o prat, 
sempre que la propietat estigui inscrita en el Registre de la Propietat amb 
anterioritat a l’aprovació inicial del POUM, o 4,5 Ha. de terres de secà o 
vedats, formant una finca única, o amb finques independents situades dins 
del terme municipal. En aquest últim cas, l’edificació es situarà en la finca 
que es justifiqui més adient. 

c) L’edificabilitat màxima s’estableix en 90 m2 de sostre, per a finques 
inferiors a 4,5 ha, i la resta de finques d’acord amb la legislació vigent.  

d) Les construccions seran de planta baixa amb una altura reguladora màxima 
de 6,00 m., excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui 
tècnicament necessària una major altura. La distància als colindants serà 
igual a l’altura de l’edificació o com a mínim de 5 m.  

e) En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es plantaran a la vora de les 
edificacions masses d’arbres, d’espècies autòctones, amb l’objectiu 
d’aminorar l’impacte visual de la construcció i millorar-ne la seva relació 
amb l’entorn. 

f) Els materials d’acabat seguiran el criteri d’integració a l’entorn on s’ubiquen 
aquests edificacions i no és permès de deixar l’obra vista ceràmica o de 
bloc de formigó. 

 
I en el cas de les construccions agroramaderes (granges): 
a) Condicions d’ordenació (Emplaçament) 

• Cal acreditar una propietat mínima de 1 Ha en una única finca o amb 
finques independents situades dins del terme municipal, sempre que la 
finca estigui inscrita en el Registre de la Propietat abans de l’aprovació 
inicial del POUM. En aquest últim cas, I’edificació es situarà en la finca 
que es justifiqui més adient. 

• L’emplaçament, normes d’aplicació, mesures correctores i 
característiques exigibles a les instal·lacions de les activitats ramaderes i 
nuclis zoològics, s’estableixen en la corresponent Ordenança municipal 
reguladora de les activitats ramaderes.  

• Aquests tipus de construccions no es poden situar a menys de 100 m. 
dels habitatges existents en Sòl No Urbanitzable pertanyents a altres 
propietaris. Entre construccions de diferents explotacions ramaderes hi 
ha d’haver, com a mínim, 50 m. de separació i 500 m. en el cas 
d’explotacions porquines, excepte si pertanyen a la mateixa Agrupació 
Ramadera. 
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• L’edificabilitat màxima s’estableix en 90 m2 de sostre. 

• Les construccions seran de planta baixa amb una altura reguladora 
màxima de 7,00 m., excepte les instal·lacions annexes per a les quals 
sigui tècnicament necessària una major altura. En planta cap dimensió 
serà superior a 100 m. La distància als colindants serà igual a l’altura de 
l’edificació o com a mínim de 7 m. El lloc de sortida i acampada dels 
animals dins la parcel·la, es localitzarà el més allunyat possible del nucli 
de població. 

• Els materials d’acabat seguiran el criteri d’integració a l’entorn on 
s’ubiquen aquestes edificacions i no és permès de deixar l’obra vista 
ceràmica o de bloc de formigó. 

• En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es plantaran a la vora de les 
edificacions masses d’arbres, d’espècies autòctones, amb l’objectiu 
d’aminorar l’impacte visual de la construcció i millorar-ne la seva relació 
amb l’entorn. 

b) Mesures correctores  

• Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d’instal·lacions i 
condicions de maneig suficients per a la correcta gestió ambiental. 

• El titular de l’explotació ramadera haurà de disposar de terra de conreu, 
pròpia o contractada, suficient per a una correcta utilització agrícola dels 
fems i/o purins, o bé haurà de justificar que participa o disposa d’un altre 
sistema de gestió de residus ramaders oficialment aprovat i autoritzat 
pels òrgans competents.  

• Donat que el tipus de conreus que hi ha al municipi són prats i trossos i 
que la pràctica necessària i tradicional és utilitzar els fems com a adobs, 
es recomana fer un ús racional d’aquesta pràctica i abstenir-se’n durant 
els caps de setmana de juliol i agost. 

• Es prohibeix la ubicació de femers en punts propers a captacions o 
dipòsits d’aigua potable o propers a barrancs i cursos d’aigua en una 
distancia mínima de 100 m. 

c) Independentment de tot el que s’ha especificat anteriorment, les 
construccions agroramaderes i granges hauran de complir la normativa 
específica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i 
específicament el Decret 61/1994 de 22 de febrer sobre regulació de les 
explotacions ramaderes i l’Ordre de 7 d’abril de 1994 per la qual es fixen 
normes d’aquest tipus d’explotacions, així com l’Ordenança municipal 
reguladora de l’emplaçament i les mesures correctores a disposar en les 
activitats ramaderes. 

 
Pel que fa a l’article 234.6, sobre regulació de les construccions en Matriu 
agroforestal, disposa només que es farà seguint el contingut de l’article 
anterior. 



   
  

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 2a MOD. PUNTUAL DEL POUM D’AVINYÓ. NORMES URBANÍSTIQUES DEL 
SNU REFERENTS A LES EDIFICACIONS AGRÍCOLES I AGRORAMADERES, ARTICLE 233.5 I 6 I ARTICLE 234.5 I 6  Pàg. 47 

3.4.2 Planejament supramunicipal 
En la planificació territorial general de Catalunya, Avinyó, com tota la comarca 
del Bages, s’enquadra en l’àmbit de les Comarques centrals. El Pla Territorial 
Parcial de les Comarques centrals (PTPCC), aprovat definitivament el 16 de 
setembre de 2008, preveu per al desenvolupament del nucli urbà d’Avinyó una 
estratègia de creixement moderat, reservat per a aquelles àrees de petita o 
mitjana dimensió urbana que, sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en 
el territori, per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un 
creixement proporcional a la seva realitat física com àrees urbanes. Per al 
d’Horta d’Avinyó, en canvi, preveu una estratègia de millora i compleció, 
destinat a aquells nuclis urbans que per les seves dimensió o per problemes 
d’accessibilitat no tenen capacitat per a créixer, l’objectiu de la qual és la seva 
recuperació i millora, fomentant la residència associada a les activitats rurals, a 
les activitats professionals desconcentrades i a la segona residència de 
reutilització, com també als serveis turístics de qualitat i petita escala. En el cas 
de la urbanització Urbisol estableix una estratègia de reducció o extinció, amb 
l’objectiu de minimitzar els efectes d’una antiga classificació urbanística que si 
es desenvolupés afectaria de manera greu els valors ambientals del territori 
dins el qual es troba immers. 
El Pla inclou dins del sistema d’espais oberts la major part del sòl no 
urbanitzable del municipi. Per una banda, a part del sòl inclòs dins de l’espai 
del PEIN del Moianès, les zones identificades com de més interès natural i 
connector estan compreses dins de la categoria de sòl de protecció especial. 
La zona on es concentra la major part de la vinya inclosa en la Denominació 
d’Origen Protegida Pla de Bages s’inclou en el sòl de protecció territorial com a 
sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, reservat als terrenys que aporten paisatges 
significatius o identitaris de l’àmbit territorial. La resta del sòl agrícola i forestal 
està inclòs dins del sòl de protecció preventiva, per al qual el Pla preveu que, 
amb determinades condicions i depenent de les necessitats del municipi, 
algunes zones puguin ser classificades com a urbanitzables. 
Tot l’àmbit de la Modificació puntual es troba inclòs dins del sistema d’espais 
oberts: bona part dins del sòl de protecció especial i, la resta, com a sòl de 
protecció preventiva; només una petita part, a l’entorn de la Roqueta, està 
qualificat com a sòl de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic. 
Pel que fa a la regulació de les edificacions agrícoles i /o ramaderes en sòls de 
protecció especial, les Normes d’ordenació territorial del PTPCC estableixen en 
l’article 2.7.5 que: 
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o 
ramaderes, com també totes aquelles altres edificacions i activitats, 
autoritzables en determinades circumstàncies en el sòl no urbanitzable a 
l’empara de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 
1/2005) i dels articles concordants del Reglament (Decret 305/2006), 
requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’estudi d’impacte i 
integració paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposa l’article 
6.4 per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes de 
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la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat 
amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl, 
sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. En tot cas, no s’autoritzaran 
aquestes edificacions i activitats en sòl de protecció especial si hi ha 
alternatives raonables d’ubicació en sòls de protecció preventiva o territorial. 
Tampoc no s’autoritzaran noves edificacions en sòl de protecció especial si 
existeixen alternatives de reutilització d’edificacions existents en desús. 

 
Pel que fa als sòls de protecció territorial i preventiva, regulats en els articles 
2.9 i 2.11, respectivament, de les Normes del PTPCC, s’estableix que s’hi 
admeten les edificacions amb finalitat agrícola i/o ramadera hi són admeses, i 
que resten subjectes a les limitacions que estableix l’article 47 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 

Figura 3.4-4. Proposta d’espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 
d’infraestructures del PTPCC. 
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Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla Territorial Parcial de les Comarques centrals (2008). 

El municipi d’Avinyó s’inclou en el sistema de referència del Pla de Bages, 
format per Manresa i la seva àrea d’influència, àmbit que ha de ser i ha estat 
objecte de la formulació i tramitació del corresponent pla director urbanístic. 
El Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (PDUPB), aprovat definitivament 
el 28 de setembre de 2006,  considera també la pràctica totalitat del sòl no 
urbanitzable del municipi inclòs en el sistema d’espais oberts, en concret a les 
següents categories o àrees de regulació homogènies (ARH): 

• Matriu agrícola. Tot el fons de la vall de la Gavarresa des de l’alçada del 
nucli urbà cap al sud fins més enllà del límit de terme s’inclou en la 
subcategoria “àrees agrícoles de vall”, que es correspon amb les terrasses 
fluvials baixes i mitjanes en contacte amb l’aqüífer superficial. Es 
caracteritzen per la seva elevada fertilitat i aptitud per sostenir una 
agricultura productiva, el seu risc d’ocupació per infraestructures o 
creixements urbans o industrials i la seva vulnerabilitat davant la 
contaminació agroramadera. 

• Matriu agroforestal. Inclou les zones de pendent pla o suaument ondulat, 
que es subdivideixen en: 
- “àrees agroforestals dels costers”, planes i turons amb conreus extensius 

de secà i petits bosquetons es fa especial èmfasi en el paper productiu, 
amb inclosa l’activitat de transformació agroramadera de petita dimensió; 
i 

- “àrees agroforestals de vall”, que comprèn el fons de vall de la 
Gavarresa i de la riera de Relat fins a l’alçada del nucli urbà, així com el 
d’alguns trams d’altres cursos fluvials secundaris que discorren pel 
municipi, com la riera d’Oló, el torrent Salat o el torrent de Roqueta. 
Engloba les terrasses fluvials d’aquests cursos, tradicionalment 
conreades, que poden mantenir una activitat agrícola, silvícola o de 
ramaderia extensiva no estabulada, i on es posa especial èmfasi en 
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l’explotació compatible amb la conservació dels valors paisatgístics, 
biològics i de connectivitat. 

• Matriu forestal. En la subcategoria “boscos” inclou zones cobertes per 
vegetació forestal en pendents moderats, on s’afavoreix el manteniment 
d’activitats d’explotació tradicional agroforestal que mantingui la gestió 
activa d’aquests espais. Es concentren sobretot al serrat a l’entorn de Santa 
Eugènia de Relat (entre la carretera B-431 i el límit de ponent del terme 
municipa), l’àrea a ponent del serrat de la Garrigota, els sòls al sud del 
Torrent Salat i l’entorn de l’Urbisol. 

• Matriu fluvial. Inclou tots els cursos fluvials del municipi en la subcategoria 
“lleres de rius i rieres”, establint-hi com a usos compatibles la gestió 
relacionada amb la seva conservació i, si s’escau, la restauració d’aquests 
espais. 

Figura 3.4-5. Àrees de regulació homogènia del PDUPB. 
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Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (2006). 

En els sòls qualificats com a matriu agroforestal es considera que l’ús 
agroforestal i ramader n’és el principal, amb la necessitat estricta de la 
regulació d’aquests usos i, sobretot, essent compatibles amb la preservació 
dels valors paisatgístics, la connectivitat ecològica, el manteniment d’una alta 
biodiversitat i la laminació d’avingudes de llarg període de retorn, entre d’altres. 
Les actuacions en aquests sòls venen regulades en la Secció segona de la 
Normativa del PDUPB que l’acompanya, i en concret en l’article 9.9 que 
defineix el règim bàsic d’usos als sòls de la matriu agrícola i l’article 9.16 referit 
als sòls de matriu agroforestal en l’apartat 3 dels quals es determina que es 
consideren usos incompatibles aquells que puguin suposar la disminució de la 
potencialitat agrícola o forestal o bé una pèrdua de valors paisatgístics, naturals 
i culturals i, en concret, com a mínim i entre d’altres, els següents: 

• Les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions 
existents i que no siguin conformes amb el planejament urbanístic municipal 
o amb el PDUPB per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de 
fissuració (plànol T6 Aqüífers). 
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Figura 3.4-6. Delimitació dels aqüífers segons el PDUPB. 

 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (2006). 

Segons el PDUPB l’objectiu principal dins l’ARH de la matriu agrícola és el de 
garantir el millor exercici de l’activitat agrària, amb total respecte als valors 
paisatgístics i ambientals, i entre d’altres objectius específics hi figuren els de la 
preservació del paisatge i els valors mediambientals associats als espais oberts 
i grans valls fluvials, entre els que destaquen la connectivitat ecològica i 
paisatgística, i la preservació dels elements del patrimoni cultural, entès com el 
conjunt de construccions humanes relacionades amb els aprofitaments 
tradicionals dels recursos (masos, sèquies, camins, murets...) i que permeten la 
interpretació i llegibilitat del territori. 
Respecte de la matriu forestal – boscos la Normativa del PDUPB fixa en el seu 
article 9.23 com a usos secundaris admesos els agro-ramaders, que inclouen 
activitats forestals, agrícoles, ramaderes i cinegètiques tradicionals, amb una 
perspectiva d'explotació sostenible dels recursos. 
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Dins de l’ARH “matriu urbana” el PDUPB inclou en el nucli urbà d’Avinyó, la 
urbanització Urbisol i els veïnats rurals de Santa Eugènia de Relat, Santa Maria 
d’Horta i Horta d’Avinyó, la pràctica totalitat dels sòls urbans i urbanitzables 
establerts per planejament urbanístic vigent. 
Pel que fa a les opcions de creixement es recullen també els sectors ja 
previstos pel planejament vigent, ja sigui com a creixements residencials, ja 
sigui com a àrees per acollir activitats econòmiques. 
Dins del conjunt d’espais oberts, el PDUB estableix la prioritat de mantenir 
lliures de qualsevol transformació urbanística, per constituir components 
fonamentals del territori, diversos àmbits inclosos en el plànol T-20 Estructura 
d’espais lliures territorials. 

Figura 3.4-7. Estructura d’espais lliures territorials del PDUPB. 

 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (2006). 

En el cas del municipi d’Avinyó això afecta pràcticament la totalitat del sòl no 
urbanitzable, tret dels inclosos en l’ARH “matriu agroforestal” en la subcategoria 
“àrees agroforestals de vall”. 
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3.4.3 Paisatge 
El Catàleg de Paisatge de les Comarques centrals inclou, entre els objectius de 
qualitat paisatgística general, els següents: 
(...) 

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 9 

Uns espais amb valor natural que es mantinguin ben conservats sense perjudici de la seva 
funció ecològica ni de l’equilibri entre la preservació i els usos agropecuaris, industrials i d’oci.  

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 10 
Un paisatge agroforestal preservat i ben gestionat que mantingui a cada lloc la distribució en 
mosaic conformada per una particular combinació d’elements (masies, coberts, cabanyes, murs 
i construccions de pedra seca, etc.) i que garanteixi la correcta integració en el lloc de les noves 
construccions, instal·lacions, serveis tècnics i infraestructures. 

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 11 

Un sistema d’itineraris i miradors que ofereixin les seqüències visuals i les vistes panoràmiques 
més rellevants i que permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de les 
Comarques Centrals. 

OBJECTIU DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 12 

Unes fites i fons escènics preservats i revalorats que es mantinguin com a referents visuals i 
identitaris de qualitat, així com unes singularitats geomorfològiques preservades com a 
elements configuradors i emblemàtics del paisatge.” 

 
Igualment, s’estableixen uns objectius de qualitat paisatgística i uns criteris i 
accions específics per a les diferents unitats de paisatge. 
Lluçanès 
Objectius de qualitat paisatgística 
(...) 

11.2 Un paisatge rural muntanyós caracteritzat per un mosaic de boscos, camps i pastures, des 
de l’oest elevat i boscós a l’est més planer, sense transicions brusques, mantingut i potenciat 
com a element d’alt valor ecològic, estètic i productiu. 

11.3 Un paisatge agroforestal estructurat per masos i potenciat com a medi històric 
d’aprofitament dels recursos associats al territori i per al turisme rural. 

11.4 Uns nuclis de població de poca densitat que es troben distribuïts equilibradament en el 
territori, entre camps de cultiu i zones de bosc, mantinguts. 

(...) 

11.6 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permeti 
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges del Lluçanès. 

(...) 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 
11.14 Regular la implantació de noves construccions aïllades, com granges i edificacions 
agràries, amb l’objectiu d’assegurar un nivell de coherència adequat amb el paisatge. 

(...) 

11.18 Reduir els impactes visuals de les construccions aïllades i infraestructures lineals 
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existents que alteren el caràcter rural de la unitat i els fons escènics emblemàtics de 
Montserrat, el Montseny o els Pirineus. 

 
Replans del Berguedà 
Objectius de qualitat paisatgística 
(...) 

19.3 Un paisatge agroforestal a les planes i serres de menys alçada que s’haurien de gestionar 
per tal de que mantingui la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 

(...) 

19.7 Un sistema d’itineraris i miradors (...) que emfatitzi les panoràmiques més rellevants i 
permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges dels Replans del Berguedà. 

(...) 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 
(...) 

19.5 Mantenir l’espai intersticial agrari entre els nuclis de població per afavorir uns límits nítids i 
preservar la imatge dels nuclis que són patrons o bé nuclis singulars. 

(...) 

19.11 Garantir que l’establiment d’edificacions aïllades, siguin habitatges o construccions d’us 
rural, s’inspirin en els models i tipologies pròpies del lloc pel que fa a la localització i inserció en 
el lloc, posant èmfasi en l’escala, la forma i el color dels volums. 

19.12 Elaborar plans especials urbanístics per posar en valor el mosaic agrari dels Replans del 
Berguedà, que tinguin cura amb els fronts urbans, les construccions aïllades, les àrees 
especialitzades i les infraestructures lineals. 

 
Conca salina 
Objectius de qualitat paisatgística 
(...) 

8.5 Un paisatge agrícola de secà d’estructura feudal que fa d’enllaç entre els cultius 
mediterranis i els de muntanya mitjana, ben integrat amb els espais circumdants. 

(...) 

8.10 Una xarxa d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin 
descobrir els racons menys coneguts, però no per això menys interessant paisatgísticament, i 
interactuar amb la diversitat i els matisos de la Conca Salina. 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 
(...) 

8.9 Vetllar pel manteniment de les terres de cultiu cercant nous models de producció que 
permetin el seu manteniment. 

(...) 

8.12 En els projectes d’edificacions, construccions o instal·lacions aïllades, tant noves com de 
millora o ampliació de les existents, com coberts i granges pel bestiar, s’haurien d’avaluar 
qüestions com la localització i la visibilitat, la inserció en el lloc, l’ordenació del conjunt, la 
volumetria (façanes i cobertes) i acabats exteriors (materials i cromatisme) o la vegetació, entre 
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d’altres. 

 
Moianès 
Objectius de qualitat paisatgística 
(...) 

12.3 Un paisatge agroforestal estructurat per masos i camps de conreu, especialment a les 
zones més planes, i densos boscos a les obagues i zones més pendents que s’ha de mantenir 
per les seves característiques ecològiques inherents. 

(...) 

12.7 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i 
permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges del Moianès. 

(...) 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 
(...) 

12.10 Mantenir la imatge rural tradicional de la unitat tot conservant les masies i altres 
estructures arquitectòniques de caire rural. En aquest sentit, aplicar mesures de gestió a les 
masies catalogades pel seu valor històric i arquitectònic. 

 
Pla de Bages 
Objectius de qualitat paisatgística 
(...) 

15.3 Mantenir el valor històric de les vinyes i els camps de secà minimitzant les afectacions, per 
exemple, de les feixes, els murs de pedra seca, les barraques, els cups, les tines o les eres. 

(...) 

15.9 Facilitar l’exercici de la contemplació de les vistes panoràmiques des dels miradors i 
potenciar les seqüències visuals des de les infraestructures lineals de mobilitat. 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció 
(...) 

15.2 Conservar el mosaic dels camps de secà, especialment en zones on ocupin àrees 
extenses i compactes, tot evitant l’eliminació de les vores i els marges vegetals. 

15.3 Vetllar per la no afectació de les construccions i estructures, aïllades o formant un conjunt, 
pròpies de l’arquitectura vernacular i vinculades a l’activitat agrària però, també, dels entorns 
dins dels quals aquests elements esdevenen comprensibles. 

(...) 
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 
15.11 Inventariar els elements patrimonials rurals més destacats, especialment els lligats al 
cultiu de la vinya com els murs de pedra seca, les tines i barraques de vinya. 

15.12 Elaborar un inventari de les principals construccions aïllades localitzades en l’espai obert 
de la unitat, que no tinguin valor arquitectònic ni històrics i que estiguin en desús; especialment, 
de les que estiguin molt exposades visualment o que malmeten els espais amb valors 
reconeguts. 

 



   
  

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 2a MOD. PUNTUAL DEL POUM D’AVINYÓ. NORMES URBANÍSTIQUES DEL 
SNU REFERENTS A LES EDIFICACIONS AGRÍCOLES I AGRORAMADERES, ARTICLE 233.5 I 6 I ARTICLE 234.5 I 6  Pàg. 57 

L’àmbit d’estudi queda també integrat dins del paisatge d’atenció especial 
(PAE) de l’Eix Transversal, els elements del qual han experimentat els efectes 
de diferents dinàmiques de transformació com a conseqüència de la funció, no 
prevista inicialment, d’aquesta infraestructura de comunicació com a mirador 
lineal. Per a aquest PAE es proposen, entre d’altres, les estratègies següents: 
Estratègia 3. Augmentar la lectura del mosaic agroforestal. 
La major exposició visual del parcel·lari agrícola situat a banda i banda de l’eix exigeix una 
major integració dels elements en el lloc. En relació amb el parcel·lari caldria remarcar-lo amb 
alineacions i diversificar la coberta vegetal de les zones ermes o abandonades. Pel que fa a les 
construccions aïllades sense valor històric, com ara granges, magatzems, coberts, caldria que 
adoptessin una paleta de colors adequada al lloc i unifiquessin el color de les cobertes. 

 

3.5 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DE LA PROPOSTA 

D’acord amb l’anàlisi realitzada anteriorment i els requeriments del document 
de referència emès pel Departament de Medi Territori i Sostenibilitat, els 
objectius ambientals adoptats en la proposta són els següents: 

Objectiu 1: Regular el creixement potencial de les granges sense superar la 
capacitat d’acollida de fertilitzants orgànics dels sòls agrícoles del municipi ni 
afectar als seus aqüífers de fissuració. 

Criteris 
- Controlar la procedència, la quantitat i la qualitat dels fertilitzants abocats 

actualment i, dels generats en un futur, en el propi municipi. 
- Controlar la procedència, la quantitat i la qualitat dels fertilitzants que reben 

una gestió externa i/o s’aboquen en terres d’altres municipis. 
- Conèixer la superfície i l’estat actual de conreus amb capacitat d’absorció de 

fertilitzants orgànics en el municipi. 
- Controlar la potencialitat d’instal·lació d’explotacions ramaderes sobre 

aqüífers de fissuració. 
- Garantir el compliment de la normativa vigent sectorial actual: Decret 

153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 
ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, 
vigent des de 25 de juliol de 2019. 

Indicadors 
- Evolució del percentatge de l’índex de la càrrega ramadera (ICR) del 

municipi. 
- Percentatge de la quantitat de superfície de conreus i/o pastures amb 

capacitat d’absorció de nitrogen al municipi. 
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Objectiu 2: Minimitzar l’ocupació del sòl a l’estrictament necessària per al 
correcte desenvolupament de l’activitat agroramadera. 

Criteris 
- Evitar l’ocupació del sòl innecessària del sòl. 
- Establir un sostre màxim adaptat a les necessitats de l’explotació essent 

coherent, raonable i justificable. 
- Fomentar estructures compactes i l’optimització funcional. 
- Aprofitar o rehabilitar possibles construccions i/o estructures abandonades 

en el territori. 
- Aprofitar les infraestructures i vials existents, evitant l’obertura de nous vials. 
- Garantir el compliment de la normativa vigent sectorial: Decret 40/2014, de 

25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 

Indicadors 
- Evolució del percentatge de SNU lliure susceptible de ser ocupat. 

Objectiu 3: Contenir les edificacions en sòls de protecció especial i territorial. 

Criteris 
- Evitar l’ocupació d’aquests sòls sense causa justificada i raonada. 
- Buscar possibles alternatives d’ubicació. 
- Prioritzar l’ocupació de sòls qualificats de protecció preventiva. 

Indicadors 
- Evolució del percentatge de sòl de protecció especial i territorial ocupat. 

Objectiu 4: Gestionar adequadament el cicle de l’aigua, tant en la fase de 
disseny com en la posterior explotació de l’activitat. 

Criteris 
- Evitar la contaminació de la xarxa hidrogràfica i dels aqüífers subterranis. 
- Controlar la quantitat de consum d’aigua i de la qualitat del seu sanejament. 
- Garantir una superfície permeable per permetre la infiltració de l’aigua. 
- Valorar la condició de municipi inclòs dins de les zones de vulnerabilitat de 

nitrats per fonts agroramaderes. 



   
  

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 2a MOD. PUNTUAL DEL POUM D’AVINYÓ. NORMES URBANÍSTIQUES DEL 
SNU REFERENTS A LES EDIFICACIONS AGRÍCOLES I AGRORAMADERES, ARTICLE 233.5 I 6 I ARTICLE 234.5 I 6  Pàg. 59 

Objectiu 5: Protegir la biodiversitat i els espais i elements de valor rellevant de 
l’àmbit. 

Criteris 
- Evitar l’afectació indirecta dels hàbitats d’interès comunitari propers i dels 

sòls de protecció especial i amb valor de connexió per a la fauna. 
- Preservar la qualitat natural de les rieres Relat i Gavarressa, principalment, i 

de la resta d’elements de la xarxa hidrogràfica. 
- Mantenir la qualitat de la funció connectora dels elements actuals, en la 

mesura del possible. 

Indicadors 
- Evolució de la població de la llúdriga (Lutra lutra) i d’altres animals indicatius 

d’entorns fluvials. 
- Superfície de masses boscoses que mantenen la connectivitat. 

Objectiu 6: Minimitzar l’impacte visual i paisatgístic derivat de l’activitat. 

Criteris 
- Integrar els objectius de qualitat paisatgística segons el Catàleg de paisatge 

de les comarques centrals de totes les unitats de paisatge a les quals 
pertany el municipi. 

- Preservar el patrimoni cultural i arqueològic existent o que es descobreixi, 
com a element integrant del paisatge agrícola del municipi. 

- Minimitzar l’alteració i transformació paisatgística d’aquells terrenys més 
visibles des dels principals recorreguts i miradors. 

Objectiu 7: Prevenir i minimitzar els efectes de la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica. 

Criteris 
- Prevenir o reduir les emissions a l’atmosfera de gasos contaminants, pols i 

partícules en suspensió. 
- Aplicar mesures eficients per minimitzar les emissions a l’atmosfera en les 

diferents etapes de producció: procés, emmagatzematge, transport i 
expedició. 

- Garantir el compliment de la normativa vigent relativa al vector acústic. 
- Garantir el compliment de la normativa vigent relativa al vector llum. 
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Objectiu 8: Promoure mesures d’eficiència energètica i estalvi d’aigua, 
d’energia i de materials. 

Criteris 
- Analitzar consums energètics de les diverses fonts de subministrament. 
- Efectuar balanç d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). 
- Potenciar l’ús d’energia neta. 
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4 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA 

4.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES 

Tenint en compte els objectius de la Modificació puntual s’han plantejat dues 
alternatives: 

• Alternativa 0: Manteniment de les Normes urbanístiques vigents, les del 
POUM de 2011, sense cap modificació. 

• Alternativa 1: Proposta descrita en l’Avanç de Modificació puntual del 
POUM i sotmesa a avaluació ambiental simplificada. 

• Alternativa 2: Nova proposta de Modificació puntual del POUM 
elaborada per a ser sotmesa a avaluació ambiental ordinària. 

4.2 ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES 

Alternativa 0 
Pel que fa a la regulació de les construccions, ja fos en sòl qualificat com a 
Matriu agrícola o Matriu agroforestal, s’estableix per a les construccions 
agroramaderes (granges) una edificabilitat màxima de 90 m2. En el cas dels 
magatzems agrícoles es determina que l’edificabilitat màxima serà també de 90 
m2 per a les finques inferiors a 4,5 ha i d’acord amb la legislació vigent per a les 
finques més grans. 
En ambdós tipus de construccions s’estableix una sèrie de condicions per a la 
seva autorització: ús vinculat a l’explotació agroramadera, superfície mínima, 
compliment de l’ordenança municipal i distàncies mínimes en el cas de les 
activitats ramaderes, etc. 
S’hi determinen també uns paràmetres edificatoris: alçada reguladora màxima; 
separació d’elements confrontants i, en el cas de granges, del nucli urbà; etc. 
Per a tots dos tipus de construccions, també, es determinen uns criteris 
generals d’integració paisatgística: materials, pantalles vegetals... 
Per últim, en el cas de les construccions agroramaderes (granges), 
s’estableixen una sèrie de requeriments pel que fa a una correcta gestió dels 
residus generats per les explotacions ramaderes. 

Alternativa 1 
Modifica l’edificabilitat màxima per als magatzems agrícoles (que inclouen 
també coberts), establint que s’ajustarà a les dimensions mínimes necessàries 
per a l’explotació agrària, podent ocupar un màxim del 10% de la finca 
destinada a l’explotació. En el cas de les construccions agroramaderes 
(granges) es diu que no superarà els 8.000 m2 sostre amb una ocupació en 
planta de com a màxim el 10% de la superfície de la finca destinada a 
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l’explotació, permetent, però, per a les explotacions existents legalment 
implantades en finques de fins a 1,5 ha, la seva possible ampliació, podent 
ocupar un màxim del 15% e la finca i augmentar la seva edificabilitat existent 
de fins un 20%. 
Es modifica la superfície mínima de finca que cal acreditar, que podia ser d’1 
ha en alguns casos i passa a ser sempre de 4,5 ha, però permetent la 
continuïtat de les explotacions existents que disposin d’edificacions en finques 
inferiors a la mínima, si aquestes van ser implantades legalment. 
En el cas de les construccions agroramaderes (granges) es flexibilitzen els 
paràmetres edificatoris, de manera que es diu que les construccions tindran 
unes dimensions apropiades i ajustades a la normativa sectorial d'aplicació i a 
les necessitats i funcionalitat de l’explotació. També es diu que les llargades de 
les naus estaran condicionades per les instal·lacions necessàries pel 
repartiment de l’alimentació, la ventilació, etc. i salaris de personal necessaris 
pel seu funcionament, característiques i circumstàncies que es justificaran en el 
corresponent projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.a) del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 
Es mantenen a grans trets les condicions per a autoritzar la seva construcció i 
els criteris d’integració paisatgística, i s’actualitzen els requeriments per a una 
correcta gestió dels residus de les explotacions ramaderes d’acord amb la 
normativa vigent en aquell moment (incorporació del Decret 40/20141). 

Alternativa 2 
Es manté el mateix redactat sobre la superfície mínima de la finca lligada a 
l’explotació que en l’alternativa 1. Només en el cas de les construccions 
agroramaderes (granges) s’admet, com ja es feia en el redactat original de les 
Normes urbanístiques de 2011, que pugui ser en una única finca o amb finques 
independents situades dins del terme municipal, sempre que les finques 
estiguin inscrites en el Registre de la Propietat abans de l’aprovació inicial del 
POUM. 
Per als coberts i magatzems agrícoles es determina que el sostre màxim 
edificable s’ajustarà a les necessitats de l’explotació, que caldrà justificar 
adequadament, es modifiquen lleugerament els paràmetres edificatoris com 
l’alçada reguladora màxima, s’estableixen algunes restriccions com la de 
l’ocupació de terrenys amb fort pendent i es completen i reforcen els criteris 
d’integració paisatgística. 
Respecte de les construccions agroramaderes (granges) es redueix 
considerablement l’edificabilitat, establint un sostre i una ocupació màxima 
depenent de la superfície de la finca i de la qualificació del sòl, detallant-ho per 
a cadascuna de les subclaus dels dos tipus d’àrees: Matriu agrícola i Matriu 
agroforestal. Deixa, però, la porta oberta a la possible ampliació d’explotacions 
que hagin esgotat el seu sostre i ocupació màximes per tal que es puguin 
                                            
1 Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 
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adaptar a la normativa vigent sobre benestar animal. I també en aquest cas es 
limita la implantació en zones de fort pendent i s’estableixen nous criteris 
d’integració ambiental i paisatgística. També es fa una revisió i actualització de 
la normativa de gestió de residus, amb la incorporació del recentment aprovat 
nou Decret de gestió de dejeccions ramaderes1. 
 
En la taula següent es fa una anàlisi comparada de les alternatives tenint en 
compte els objectius ambientals de la Modificació puntual. 

                                            
1 Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 
ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 
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Anàlisi d’alternatives 

Objectius ambientals Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Regular el creixement potencial de les 
granges sense superar la capacitat 
d’acollida de fertilitzants orgànics dels 
sòls agrícoles del municipi ni afectar als 
seus aqüífers de fissuració. 

S’estableixen algunes mesures per a 
garantir una gestió correcta dels residus 
ramaders i minimitzar-ne l’impacte 
ambiental. 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre gestió de residus 
ramaders i l’aplicació per a la fertilització 
del sòl, així com sobre prevenció de la 
contaminació d’aqüífers vulnerables per 
nitrats procedents de fonts agràries. 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre gestió de residus 
ramaders i l’aplicació per a la fertilització 
del sòl, així com sobre prevenció de la 
contaminació d’aqüífers vulnerables per 
nitrats procedents de fonts agràries. 

Minimitzar l’ocupació del sòl a 
l’estrictament necessària per al correcte 
desenvolupament de l’activitat 
agroramadera. 

Estableix, per a les granges, una 
edificabilitat màxima (90 m2). 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre regulació de la 
implantació de les explotacions 
ramaderes. 

Estableix, per a les granges, un sostre 
edificable màxim (8.000 m2) i una 
ocupació màxima (10% de la superfície 
de la finca, que pot arribar al 20% en 
alguns casos). 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre regulació de la 
implantació de les explotacions 
ramaderes. 

Estableix, per a les granges, un sostre 
edificable màxim (2.250 m2 en Àrees 
agrícoles de vall i 3.150 m2 en Àrees 
agrícoles de secà a la Plana) i una 
ocupació màxima (5% de la superfície 
de la finca en Àrees agrícoles de vall i 
7% en Àrees agrícoles de secà a la 
Plana). I aquests paràmetres són 
encara més baixos en el cas 
d’explotacions existents en finques 
inferiors a la mínima requerida per a 
noves implantacions (4,5 ha). 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre regulació de la 
implantació de les explotacions 
ramaderes. 
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Objectius ambientals Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Contenir les edificacions en sòls de 
protecció especial i territorial. 

Per a les possibles intervencions en sòl 
no urbanitzable (incloses les 
edificacions) s’estableixen condicions 
específiques per a cada tipus de sòl i 
d’ús. 

Per a les possibles intervencions en sòl 
no urbanitzable (incloses les 
edificacions) s’estableixen condicions 
específiques per a cada tipus de sòl i 
d’ús. 

Per a les possibles intervencions en sòl 
no urbanitzable (incloses les 
edificacions) s’estableixen condicions 
específiques per a cada tipus de sòl i 
d’ús. 

Gestionar adequadament el cicle de 
l’aigua, tant en la fase de disseny com 
en la posterior explotació de l’activitat. 

S’estableixen algunes mesures per a 
garantir una gestió correcta dels residus 
ramaders i minimitzar-ne l’impacte 
ambiental. 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre gestió de residus 
ramaders i l’aplicació per a la fertilització 
del sòl, així com sobre prevenció de la 
contaminació d’aqüífers vulnerables per 
nitrats procedents de fonts agràries. 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre gestió de residus 
ramaders i l’aplicació per a la fertilització 
del sòl, així com sobre prevenció de la 
contaminació d’aqüífers vulnerables per 
nitrats procedents de fonts agràries. 

Protegir la biodiversitat i els espais i 
elements de valor rellevant de l’àmbit. 

La regulació no afecta sòls de protecció 
especial. 

S’estableix una distància mínima de 
separació als cursos de la xarxa fluvial. 

La regulació no afecta sòls de protecció 
especial. 

S’estableix una distància mínima de 
separació als cursos de la xarxa fluvial. 

La regulació no afecta sòls de protecció 
especial. 

S’estableix una distància mínima de 
separació als cursos de la xarxa fluvial. 

Minimitzar l’impacte visual i paisatgístic 
derivat de l’activitat. 

S’hi estableixen uns criteris generals 
d’integració paisatgística: materials, 
pantalles vegetals... 

S’hi estableixen uns criteris generals 
d’integració paisatgística: materials, 
pantalles vegetals... 

S’afegeixen nous criteris d’integració 
paisatgística: tipologia, volumetria, 
proporcionalitat i harmonia amb 
l’entorn...  

Prevenir i minimitzar els efectes de la 
contaminació atmosfèrica, acústica i 
lumínica. 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre control 
d’activitats i sectorial: atmosfera, soroll, 
lumínica... 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre control 
d’activitats i sectorial: atmosfera, soroll, 
lumínica... 

Es garanteix el compliment de la 
normativa vigent sobre control 
d’activitats i sectorial: atmosfera, soroll, 
lumínica... 

Promoure mesures d’eficiència 
energètica i estalvi d’aigua, d’energia i 
de materials. 

No s’hi estableix cap regulació 
específica, sinó que aquestes possibles 
mesures s’establiran en la tramitació 
de la implantació de noves 
activitats, regulada per la legislació 
sectorial, en matèria de prevenció i 
control d’activitats. 

No s’hi estableix cap regulació 
específica, sinó que aquestes possibles 
mesures s’establiran en la tramitació 
de la implantació de noves 
activitats, regulada per la legislació 
sectorial, en matèria de prevenció i 
control d’activitats. 

No s’hi estableix cap regulació 
específica, sinó que aquestes possibles 
mesures s’establiran en la tramitació 
de la implantació de noves 
activitats, regulada per la legislació 
sectorial, en matèria de prevenció i 
control d’activitats. 
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4.3 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 

S’opta per l’anomenada alternativa 2, que dona compliment als objectius 
plantejats però estableix una regulació més estricta pel que fa a l’ocupació de 
sòl i minimització de l’impacte paisatgístic. 
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5 DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA 

5.1 PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

5.1.1 Àmbit de la Modificació puntual 
La Modificació puntual afecta la part de les Normes urbanístiques del POUM 
relatives a la regulació dels magatzems i coberts agrícoles i de les 
construccions agroramaderes (granges) als sòls inclosos en la clau 20 Matriu 
agroforestal i en la clau 21 Matriu agrícola del sòl no urbanitzable. En concret 
es modifiquen els articles 233.5, 233.6, 234.5 i 234.6. 

5.1.2 Objectius de la proposta 
Bàsicament la modificació té per objecte l’harmonització de la part de les 
Normes urbanístiques del POUM esmentada amb la legislació urbanística i 
sectorial d’aplicació, procurant: 

• Completar i/o modificar certs criteris referents  a les construccions  
aïllades destinades a magatzems agrícoles i a construccions ramaderes, 
adequant  els contingut dels esmentats articles 233.5 i 6  i  234.5 i 6.  
mitjançant una regulació normativa específica de les construccions 
agrícoles i ramaderes  permeses per a cadascuna de les qualificacions 
urbanístiques  i  coherent amb els usos principals i secundaris i amb el 
seu grau de protecció. 

• La present Modificació pretén conjuminar la preservació dels valors 
ambientals i paisatgístics d'aquests sòls amb el manteniment i 
potenciació de la seva economia rural, afavorint que s'hi puguin 
implantar certes activitats agrícoles i ramaderes, així com continuar les 
existents legalment implantades, tot tenint en consideració  la naturalesa 
i limitacions reals de cada tipus de sòl. 

• La continuïtat de les explotacions existents i per tant preveure la seva 
possible reforma i ampliació, si és necessari, així com la seva possible 
adequació i ampliació per a donar compliment a la normativa vigent 
sobre el benestar animal. 

• Permetre la implantació en els sòls adequats de noves explotacions 
ramaderes, donant però compliment als condicionants urbanístics 
establerts per la legislació urbanística i sectorial. 

• Corregir certes incongruències o disposicions de tal manera que, atenent 
a la finalitat d'aconseguir una utilització racional del territori i del medi 
ambient, permetin conjuminar les necessitats del territori i de la seva 
economia amb la preservació del medi ambient i dels valors 
paisatgístics. En aquest sentit, cal ressaltar que la regulació que fixa el 
POUM vigent per a les activitats agrícoles i ramaderes en aquelles claus 
urbanístiques en les quals hi són admeses, només permet per a les 
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edificacions associades a aquests usos una edificabilitat màxima de 90 
m2st  per al conjunt de construccions ramaderes de la finca, així com per 
al supòsit de construccions agrícoles en finca inferior a 4,5 Ha.  
Aquest valor de sostre màxim no respon a les necessitats reals 
d’aquestes activitats, especialment pel que respecta a les ramaderes, i 
és per això que s'entén raonat l'interès de la Modificació. 

• Segons la regulació normativa del POUM, que recull a grans trets, pels 
sòls identificats com a agrícoles, com per aquells assenyalats com a 
agroforestals,  la fixada pel PDUPB, si bé es fixen com a usos principals 
l'agrícola i el ramader, entre d'altres; els usos secundaris admesos 
acoten aquestes activitats. 
D'acord amb el plànol T06. Aqüífers del PDU, bona part del terç nord del 
terme municipal d'Avinyó es troba identificat com a Aqüífers superficials 
o Aqüífers de fissuració essent, doncs, aquests sòls incompatibles. 

• Formular una regulació normativa específica de les construccions 
agrícoles  permeses per a cadascuna de les qualificacions urbanístiques 
específiques i, conseqüentment, coherent amb el grau de protecció dels 
seus sòls, establint uns paràmetres urbanístics d'ocupació màxima i 
sostre màxim edificable adequats a les· necessitats reals de la funció 
que se'n preveu (emmagatzemar productes agrícoles, eines del camp i 
maquinària), tot ajustant-lo a la funcionalitat requerida, considerant la 
seva implantació i superfícies de la finca i de l’edificació, així com la seva 
possible ampliació. 

• Determinar per a les edificacions amb activitats ramaderes, els 
paràmetres màxims d'ocupació i sostre permesos en funció de cada clau 
o subclau urbanística, d'acord amb els usos secundaris fixats tant pel 
propi POUM com pel PDUPB per a cadascuna d'elles. Així, es fixen els 
valors del sostre edificable i ocupació màxims per a cada subzona, amb 
valors coherents  a cada tipus de sòl en funció dels seus usos possibles, 
tenint em compte les circumstàncies de la seva implantació i  les 
superfícies de la finca i de la seva edificació, així com la seva possible 
ampliació. 

5.1.3 Descripció de la proposta 
En primer lloc es corregeix l’apartat 4 de l’article 233 canviant una “i” per una 
“o” en el següent redactat: 
“Les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions 
existents i que no siguin conformes amb el POUM o amb el PDU per afectar 
àrees inundables o aqüífers superficials i de fisuració (plànol T 6 Aqüífers del 
PDU).” 

Que passa a ser així: 
“Les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions 
existents o que no siguin conformes amb el POUM o amb el PDU per afectar 
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àrees inundables o aqüífers superficials i de fisuració (plànol T 6 Aqüífers del 
PDU).” 

També es modifica l’apartat 5 del mateix article, en què es fa referència a 
l’article 227.4, quan en realitat s’hauria d’esmentar el 233.4. 
Pel que fa a l’apartat 6 de l’article 233. Matriu Agrícola. Clau 21, referent a la 
regulació de les construccions, en l’apartat de disposicions generals 
s’incorporen una sèrie de consideracions ambientals: riscos naturals i 
tecnològics, aigua, atmosfera, connectivitat ecològica, etc. 
Els canvis introduïts en la part referent a “Magatzems agrícoles” són els 
següents:  

• Suprimir de l’apartat b) la part que prescriu la necessitat d’acreditar la 
superfície mínima d’1 ha sempre que la propietat estigui inscrita en el 
Registre de la Propietat abans de l’aprovació inicial del POUM, 
mantenint com a necessari disposar de la superfície mínima de 4,5 
hectàrees, però permetent la continuïtat de les explotacions existents 
que disposin d’edificacions en finques inferiors a la mínima, si aquestes 
van ser implantades legalment. La superfície mínima de 4,5 ha podrà 
formar una única finca o finques independents situades dins del terme 
municipal. En aquest últim cas, l’edificació es podrà situar en la finca que 
es justifiqui més adient. 

• Modificar l’apartat c) que estableix l’edificabilitat màxima en 90 m2 sostre 
per a finques inferiors a 4,5 ha, establint que el sostre màxim edificable 
s’ajustarà a les dimensions mínimes necessàries per a realitzar  la funció 
que se’n preveu (emmagatzematge de productes agrícoles, eines del 
camp i maquinària), havent de justificar adequada i suficientment les 
necessitats del lloc i els requeriments reals de l’activitat. En el cas 
d’ampliacions es valoraran individualment en funció de les seves 
característiques. 

• Modificar i complementar parcialment l’apartat d) de la següent manera: 
Les construccions seran de planta baixa amb una altura reguladora 
màxima de 10,00 m a carener respecte la rasant del terreny, excepte les 
instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una 
major altura, sens perjudici que per necessitats d’emmagatzematge o 
maquinària es precisi una major alçària. La coberta serà amb pendent 
màxima del 30%. La distància als colindants serà igual a l'altura de 
l'edificació o com a mínim de 6 m. 

• Complementar l’apartat e) pel que fa a l’ocupació de terrenys amb 
pendent elevada, mantenint la resta el seu redactat actual: 
En els llocs on sigui freqüent l'arbrat, es plantaran a la vora de les 
edificacions masses d'arbres, d’espècies autòctones, amb l'objectiu de 
minorar l'impacte visual de la construcció i millorar-ne la seva relació 
amb l'entorn. S’evitarà ocupar terrenys amb pendents elevades superiors 
al 20%. 
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• Complementar l’apartat f) en el que afecta a les característiques de 
l’edificació, mantenint la resta el seu redactat actual: 
Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents 
i tradicionals de l’entorn. Les construccions tindran un tractament exterior 
comú a la resta d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable de 
l’entorn i tindrà una composició volumètrica simple preferentment 
horitzontal, harmònica amb la topografia, els elements naturals i 
construïts de l’entorn. Els materials d'acabat seguiran el criteri 
d'integració a l'entorn on s'ubiquen aquestes edificacions i no és permès 
de deixar l'obra vista ceràmica o de bloc de formigó. 

• Afegir l’apartat g) amb el següent: 
La necessitat, dimensions i ubicació dels magatzems han de ser 
proporcionades en relació amb l’explotació existent a la finca. Les noves 
implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del 
paisatge, de manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva 
grandària constitueixin una presència impròpia i desproporcionada, i 
s’hauran d’ajustar a les necessitats pròpies de l’activitat. 

I en la part referent a “Construccions agroramaderes. Granges”:  

• Modificar de l’apartat a) Condicions d’ordenació (Emplaçament), 

− El punt primer, que prescriu la necessitat d’acreditar la superfície mínima 
d’1 ha sempre que la propietat estigui inscrita en el Registre de la 
Propietat abans de l’aprovació inicial del POUM. Es modifica en el sentit 
de mantenir com a necessari disposar de la superfície mínima de 4,5 ha, 
en una única finca o amb finques independents situades dins del terme 
municipal, sempre que les finques estiguin inscrites en el Registre de la 
Propietat abans de l’aprovació inicial del POUM, però permetent la 
continuïtat de les explotacions existents que disposin d’edificacions  en 
finques inferiors a la mínima, si aquestes van ser  implantades 
legalment. 

− El punt segon se suprimeix. 

− El punt tercer es manté. 

− S’afegeixen dos punts més, que passen a ser el quart i el cinquè 
respectivament: 
 La necessitat, dimensions i ubicació de les construccions 

ramaderes han de ser proporcionades en relació amb l'explotació 
existent a la finca. Les noves implantacions han de ser 
proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de manera 
que s'evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària 
constitueixen una presència impròpia i desproporcionada, i 
s'hauran d'ajustar a les necessitats pròpies de l'activitat. 

 En tot cas cal justificar el compliment de la legislació sectorial 
d'aplicació, entre d'altres, les disposicions establertes a la Llei 
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3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, i la normativa sectorial pel que fa a 
gestió de fems i purins. 

− El punt quart, que prescriu que l’edificabilitat màxima serà de 90 m2 
sostre, passa a ser el punt sisè. Es modifica establint que el sostre 
màxim edificable en construccions ramaderes serà de 2.700 m2sostre en 
els sòls classificats d’Àrees agrícoles de secà a la Plana, clau 21a, i de 
1.800 m2sostre en els sòls classificats d’Àrees agrícoles de vall, clau 21b.  
Les edificacions podran ocupar en planta un màxim del 6% de la 
superfície de la finca destinada a l’explotació, en els sòls classificats 
d’Àrees agrícoles de secà a la Plana, clau 21a, i un màxim del 4% de la 
finca destinada a l’explotació, en els sòls classificats d’Àrees agrícoles 
de vall, clau 21b, permetent, però: 
 Per a les explotacions existents legalment implantades en finques 

inferiors a la mínima, de 4,5 ha, la seva possible ampliació, 
podent ocupar: 

- En finques de fins a 1,5 ha de superfície, un màxim del 10 % de la 
finca, en el sòl classificat d’Àrees agrícoles de secà a la Plana, 
clau 21a, i un màxim del 7% de la finca en el sòl classificat 
d’Àrees agrícoles de vall, clau 21b. 

- En finques entre 1,5 ha i 4,5 ha de superfície, un màxim del 5% de 
la finca, en el sòl classificat d’ Àrees agrícoles de secà a la Plana, 
clau 21a i un màxim del 3% de la finca en el sòl classificat d’ 
Àrees agrícoles de vall, clau 21b. 

 Per a les explotacions existents que hagin esgotat el seu sostre i 
ocupació màximes, es permetrà l’ampliació de la seva superfície 
construïda i ocupació per adaptar l’explotació a la normativa 
vigent sobre el benestar animal, sempre que no s’augmenti la 
seva capacitat de caps de bestiar.  

− El punt cinquè, que passa a ser el setè, estableix entre d’altres que cap 
dimensió de les naus serà superior a 100 m. Es modifica en el sentit que 
les construccions tindran unes dimensions apropiades i ajustades a la 
normativa sectorial d'aplicació i a les necessitats i funcionalitat de 
l’explotació, tindran una composició volumètrica simple preferentment 
horitzontal, harmònica amb la topografia, els elements naturals i 
construïts de l'entorn. Les llargades de les naus estaran condicionades 
per les instal·lacions necessàries pel repartiment de l’alimentació, la 
ventilació, etc. i salaris de personal necessaris pel seu funcionament, 
característiques i circumstàncies que es justificaran en el corresponent 
projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.a) del Decret 305/2006 de 18 
de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU). El tractament exterior d'aquestes edificacions 
haurà de ser comú a la resta de construccions existents en el sòl no 
urbanitzable de l'entorn. Cal situar les construccions en llocs assolellats i 
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ventilats i, en tot cas, fora de la trajectòria dels vents dominants en el 
sentit dels nuclis habitats, i preferentment seguint la directriu plana de la 
corba de nivell. S'evitarà ocupar els terrenys amb major pendent. Quan 
sigui necessaris anivellaments, es procurarà evitar l'aparició de murs de 
contenció de terres, i se salvaran els desnivells amb desmunts o 
talussos amb pendents que permetin la revegetació. En la mida del 
possible, per tal de minimitzar l'impacte visual, les edificacions 
s'esglaonaran o es descomposaran en diversos elements simples 
articulats evitant la creació de grans plataformes horitzontals que 
acumulin en els seus extrems importants diferències de cota entre el 
terreny natural i el modificat. 

− Es mantenen el punt sisè i setè, que passen a ser el vuitè i novè 
respectivament. 

− S’afegeixen dos punts més, que passen a ser el desè i l’onzè 
respectivament: 
 L'autorització de les construccions que superin algun dels llindars 

següents: ocupació en planta 500 m2, sostre total de 1,000 m2 o 
alçada màxima de 10 m, o llargària de 120 m està subjecte al 
procediment de l'article 49 del TRLU i 57 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU). 

 S’incorpora una taula indicativa del sostre i ocupació màxims per 
a cada subzona i usos ramaders: 

Taula 5.1-1. Taula resum del sostre màxim edificable i de l’ocupació màxima permesa 
a la finca adscrita a una explotació ramadera situada en sòl de Matriu agrícola, clau 

21. 

Àrea  Subàrea                   
de regulació clau

Superfície 
finca            
Ha

Sostre 
màxim         
m2 st

Ocupació 
màxima     

m2

Ús  
Agroramader

Ús  
incompatible

<= 1,5 1.500,00     10%

1,5 - 4,5 2.250,00    5%

>= 4,5 2.700,00    6%

<= 1,5 1.050,00     7%

1,5 - 4,5 1.350,00     3%

>=  4,5 1.800,00     4%

 

1    Sòl no urbanitzable.  Àrees de Matriu Agrícola, clau  21                                                                              
Sostre edificable i ocupació màxima i  usos agroramaders  Subclaus  21a, 21b     

Agrícola de secà 
a la Plana 21a

Matriu 
Agrícola     
clau 21

Agrícola  de vall 21b

tradicional en           
règim extensiu                    

i                               
millora granges 

existents

Grans 
instal.lacions 
ramaderes 

 
Font: Modificació puntual. 

• Modificar l’apartat c) que estableix que les construccions agroramaderes 
i granges hauran de complir la normativa especifica del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i específicament el Decret 61/1994 de 
22 de febrer sobre regulació de les explotacions ramaderes i 
l’Ordenança municipal reguladora de l’emplaçament i de les mesures 
correctores a disposar en les activitats ramaderes. 
Es modifica en el sentit que les construccions agroramaderes i granges 
hauran de complir la normativa especifica del departament d'Agricultura, 
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Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Decret 40/2014 sobre regulació de 
les explotacions ramaderes, el Decret 153/2019, de 3 de juliol, sobre la 
gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i 
d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació 
amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, així 
com l’Ordenança municipal reguladora de l’emplaçament i de les 
mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes o els que 
posteriorment els puguin substituir i/o complementar. 

Es modifica el punt 5 de l’article 234. Matriu Agroforestal. Clau 20, relativa a 
la regulació de les intervencions de transformació territorial, en el sentit que es 
fa referència a l’article 9.16.2  quan hauria de ser el 234.4. 
Pel que fa al punt 6 del mateix article, referent a la regulació de les 
construccions: 

• Es proposa esmenar una errada, en el sentit que s’hi diu que les 
construccions en el SNU de Matriu agroforestal, clau 20, que siguin 
admeses per a servir a activitats o intervencions permeses, es regularan 
donant compliment al contingut de l’article 234.6, quan en realitat hauria 
de fer referència a l’article 233.6, i per això es fa la correcció pertinent. 

• S’hi incorporen de nou les condicions d’edificació i usos agroramaders 
relatius a cada subzona: 

− El sostre màxim edificable en construccions ramaderes serà de 7.000 
m2sostre en el sòl classificat d’Àrees agroforestals dels costers, clau 20a, i 
de 2.700 m2sostre en els sòls classificats d’Àrees agroforestals de vall, clau 
20b. 

− Les edificacions podran ocupar en planta un màxim del 10% de la 
superfície de la finca destinada a l’explotació, en els sòls classificats 
d’Àrees agroforestals dels costers, clau 20a, i del 6% en els sòls 
classificats d’Àrees agroforestals de vall, clau 20b, permetent, però:  
 Per a les explotacions existents legalment implantades en finques 

inferiors a la mínima, de 4,5 ha, la seva possible ampliació, 
podent ocupar: 

- En finques de fins a 1,5 ha de superfície, un màxim del 15 % de la 
finca, en el sòl classificat d’Àrees agroforestals dels costers, clau 
20a, i un màxim del 10% de la finca en el sòl classificat d’Àrees 
agroforestals de vall, clau 20b  

- En finques entre 1,5 Ha i 4,5 ha de superfície, un màxim del 7% 
de la finca, en el sòl classificat d’Àrees agroforestals dels costers, 
clau 20a, i un màxim del 4% de la finca en el sòl classificat 
d’Àrees agroforestals de vall, clau 20b. 

 Per a les explotacions existents que hagin esgotat el seu sostre i 
ocupació màximes, es permetrà l’ampliació de la seva superfície 
construïda i ocupació per adaptar l’explotació a la normativa 
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vigent sobre el benestar animal, sempre que no s’augmenti la 
seva capacitat de caps de bestiar. 

− S’incorpora una taula resum del sostre màxim edificable i de l’ocupació 
màxima permesa a la finca adscrita a una explotació ramadera situada 
en sòl de Matriu agroforestal, clau 20: 

Taula 5.1-2. Taula resum del sostre màxim edificable i de  l’ocupació màxima 
permesa a la finca adscrita a una explotació ramadera situada en sòl de Matriu 

agroforestal, clau 20. 

Àrea  Subàrea                   
de regulació clau

Superfície 
finca          
Ha

Sostre 
màxim         
m2 st

Ocupació 
màxima     

m2

Ús  
Agroramader

Ús  ramader 
incompatible

<= 1,5 2.250,00    15%

1,5 - 4,5 3.150,00     7%

> 4,5 7.000,00    10%

<= 1,5 1.500,00     10%

1,5 - 4,5 1.800,00     4%

> 4,5 2.700,00    6%

 

2    Sòl no urbanitzable.  Àrees de Matriu groforestal ,  clau  20                                                                              
Sostre edificable i ocupació màxima i  usos agroramaders  Subclaus  20a, 20b     

Matriu 
Agrofores
tal   clau 20

Agroforestal 
dels costers

Agroforestal 
de vall 20b

20a

Grans instal.lacions 
ramaderes no 
recolzades en 
construccions 

existents                                          
o                                                                      

no   conformes amb el 
POUM o el PDU 

règims      
intensiu                   

i                    
extensiu    

tradicional en           
règim 

extensiu            
i                    

millora 
granges 

Grans instal.lacions 
ramaderes 

Font: Modificació puntual. 

5.2 OCUPACIÓ DEL SÒL, DEMANDA DE RECURSOS NATURALS I 
INFRAESTRUCTURES AMBIENTALS 

5.2.1 Identificació i quantificació dels sòls objecte de 
transformació 

En principi l’increment de l’edificabilitat màxima, que en el cas concret de les 
construccions agroramaderes (granges) deixaria de ser de 90 m2, suposa un 
augment potencial de sòl ocupat per les noves implantacions d’activitats, així 
com per l’ampliació de les ja existents. 
Cal tenir en compte, però, que de tot el sòl qualificat amb les claus 20 i 21, una 
part quedaria exclòs a priori d’acollir noves implantacions pel fet que d’acord 
amb les mateixes Normes urbanístiques del POUM, qualsevol nova construcció 
ha de respectar un seguit de distàncies de separació respecte de les lleres 
fluvials i de les infraestructures de comunicació. 
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Taula 5.2-1. Separació mínima de les noves construccions en sòl qualificat com a Matriu 
agrícola (clau 21) i Matriu agroforestal (clau 20). 

 Distància (m) 

Lleres de rius, rieres i barrancs 100 

Vies locals 50 

Carreteres generals 100 

Autopistes, autovies i vies convencionals amb doble calçada 150 
Font: Normes urbanístiques del POUM d’Avinyó. 

Pel que fa concretament a les granges (construccions agroramaderes) 
s’estableixen també les següents separacions. 

Taula 5.2-2. Separació mínima de les granges en sòl qualificat com a Matriu agrícola 
(clau 21) i Matriu agroforestal (clau 20). 

 Distància (m) 

Habitatges existents en SNU pertanyents a altres propietaris 100 

Entre explotacions porquines 500 

Entre altres explotacions ramaderes (no porquines) 50 
Font: Normes urbanístiques del POUM d’Avinyó. 

Aplicant les anteriors distàncies i la separació menys restrictiva (50 m) de les 
potencials noves explotacions ramaderes a les ja existents al municipi 
s’observa que la superfície que no presenta cap restricció a l’hora de poder-s’hi 
implantar noves activitats queda notablement reduïda. 
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Figura 5.2.1. Distribució del sòl qualificat amb les claus 20 Matriu agrícola i 21 Matriu 
agroforestal. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels plànols del POUM d’Avinyó.
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Figura 5.2.2. Distribució final del mateix sòl després d’aplicar les restriccions per 
distàncies. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels plànols del POUM d’Avinyó. 
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Taula 5.2-3. Taula comparativa entre les superfícies originals qualificades com a clau 20 i 
21 i les que resten després d’aplicar les distàncies mínimes. 

Qualificació 
Superfície 

original 
(ha) 

Superfície 
sense cap 
restricció 

(ha) 

Matriu agroforestal 
(clau 20) 

Àrees agroforestals dels costers (20a) 2.570,88 876,39 

Àrees agroforestals de vall (20b) 376,91 67,01 

Matriu agrícola 
(clau 21) 

Àrees agrícoles de secà a la Plana 
(clau 21a) 447,59 241,94 

Àrees agrícoles de vall (clau 21b) 430,53 86,17 
Font: Elaboració pròpia. 

D’altra banda, i en funció del tipus i dimensions de la nova explotació ramadera, 
el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes, 
estableix també unes distàncies mínimes respecte d’altres explotacions del 
mateix tipus. Això fa que, depenent de cada cas, les ubicacions potencials de 
noves explotacions es vegin encara més restringides. 
La mateixa normativa del POUM ja establia, dins de l’apartat de règim d’usos 
de cadascuna de les claus urbanístiques, quins usos agroramaders s’admetien, 
de manera que tot i que no existeixi cap altra limitació per distàncies a altres 
explotacions o elements del territori, no és possible implantar una explotació de 
determinades dimensions en qualsevol sòl, depenent de la seva qualificació 
urbanística. Per exemple, dins de la clau 20 Matriu agroforestal s’admeten 
“grans instal·lacions ramaderes”, enteses com les que tenen una capacitat de 
fins a 864 UGM (“unidad ganadera mayor”, equivalent a un boví adult1), i 
“instal·lacions ramaderes tradicionals”, amb una capacitat de fins a 120 UGM. 
En canvi en sòls amb la clau 21 Matriu agrícola només s’admeten aquestes 
últimes. 
D’altra banda, tal com s’ha esmentat en l’apartat 5.2.1, en ambdues tipologies 
d’àrees (agrícola i agroforestal) es considera com a usos incompatibles aquells 
que puguin suposar una disminució de la potencialitat agrícola o bé una pèrdua 
de valors paisatgístics, naturals i culturals i se citen en concret, entre d'altres, 
les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions 
existents o que no siguin conformes amb el POUM o amb el PDUPB per afectar 
àrees inundables o aqüífers superficials i de fissuració (plànol T6 Aqüífers). 
D'acord amb aquest plànol T6, pràcticament el terç nord del terme municipal 
d'Avinyó es troba identificat com a Aqüífers superficials o Aqüífers de fissuració 
essent, doncs, aquests sòls incompatibles amb les grans instal·lacions 
ramaderes que es trobin en algun dels casos abans esmentats. 

                                            
1 Segons la definició del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. 



   
  

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 2a MOD. PUNTUAL DEL POUM D’AVINYÓ. NORMES URBANÍSTIQUES DEL 
SNU REFERENTS A LES EDIFICACIONS AGRÍCOLES I AGRORAMADERES, ARTICLE 233.5 I 6 I ARTICLE 234.5 I 6  Pàg. 81 

Segons s’analitza en la Memòria de la Modificació puntual, actualment les 
grans instal·lacions ramaderes del municipi, amb l’excepció de dues que 
superen amb escreix el llindar de 7.000 m2st, tenen menys de 5.000 - 6.000 m2st 
de superfície construïda. Permetre la possible ampliació del sostre edificable de 
les que no arriben al llindar dels 7.000 m2st sembla raonable atenent al poc 
increment de sostre que representarà per al conjunt del terme municipal, tenint 
present la dificultat de implantar noves explotacions, tant pel que fa a la 
regulació establerta pel Decret 153/2019 com per l’aplicació de les pròpies 
Normes urbanístiques del POUM relatives a distàncies i als usos previstos per 
a cada classe de sòl. 
El municipi conté algunes explotacions ramaderes implantades en finques 
inferiors a la unitat mínima de 4,5 Ha. La Modificació preveu, per a garantir la 
seva possible continuïtat i viabilitat econòmica,  la  possibilitat de realitzar 
ampliacions moderades. Així per a les que estan implantades en finques 
inferiors a 1,5 Ha, si aquestes van ser  implantades legalment, es preveu la 
seva possible ampliació fins a poder disposar d’un sostre màxim 2.250 m2st per 
al sòl classificat d’agroforestal dels costers, clau 20a, de 1.500 m2st per al sòl 
agroforestal de vall, clau 20b, de 1.500 m2st per al sòl agrícola de secà a la 
Plana, clau 21a, i de 1.050 m2st, per al sòl agrícola de vall, clau 21b. 
Així mateix, per a les explotacions ramaderes implantades en finques de 
superfície compresa entre 1,5 i 4,5 Ha, si aquestes van ser  implantades 
legalment, es preveu la seva possible ampliació fins a poder disposar d’un 
sostre màxim de 3.150 m2st per al sòl classificat d’agroforestal  dels costers, 
clau 20a,  de 1.800 m2st per al sòl agroforestal de vall, clau 20b,  de 2.250 m2st 
per al sòl agrícola de secà a la Plana, clau 21a, i de 1.350 m2st per al sòl 
agrícola de vall, clau 21b.  
D’aquests sostres màxims edificables possibles per a les explotacions existents 
implantades legalment, només el corresponent als sòls agroforestals dels 
costers, clau 20a,  permet  explotacions en règim intensiu i extensiu,  limitat 
però als sòls no inundables i no classificats d’aqüífers pel PDUPB, que com 
s’ha assenyalat anteriorment afecten quasi la meitat del municipi. 

5.2.2 Demandes addicionals de recursos naturals i 
d’infraestructures ambientals 

De la Modificació proposada no es deriven directament noves demandes de 
recursos (aigua, energia...) ni d’infraestructures ambientals. 

5.3 MESURES AMBIENTALS PREVISTES 

En la taula següent s’exposa un resum dels possibles efectes negatius derivats 
del desenvolupament del planejament proposat i de les mesures proposades 
per a prevenir, reduir i corregir aquests efectes. 
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Aspecte ambiental Efectes potencials Mesures ambientals 

Recursos naturals Consum de sòl Establir limitacions del sostre 
edificable i de l’ocupació 
màxima de sòl segons la 
qualificació urbanística i la 
superfície de la finca. 

Increment del consum 
d’aigua i energia 

Introduir mesures de reducció 
del consum d’aigua o energia 
o de limitació de les 
emissions contaminants 
durant el procés de tramitació 
de la implantació de les 
noves activitats o modificació 
de les existents. 

Medi atmosfèric i canvi 
climàtic 

Increment de les emissions 
atmosfèriques –inclosos els 
GEH- i de la contaminació 
acústica i lumínica 

Medi hidrològic Afectació a les aigües 
superficials i subterrànies per 
la implantació de noves 
explotacions ramaderes o 
ampliació de les existents 

Complir estrictament amb la 
normativa vigent relativa a la 
gestió de les dejeccions 
ramaderes en zones 
declarades com a vulnerables 
en relació a la contaminació 
de nitrats procedents de fonts 
agràries. 

Medi natural Alteració d’espais (mosaics 
agroforestals, planes 
agrícoles)  

Prohibir expressament les 
intervencions que puguin 
malmetre elements que 
afavoreixen la biodiversitat al 
municipi i aportin 
heterogeneïtat al paisatge. 

Paisatge Afectació a elements 
essencials del paisatge: 
vegetació, murs de pedra 
seca, cursos fluvials, 
morfologia del terreny, etc. 

Introducció de nous 
components amb impacte 
visual (vials i aparcaments, 
edificacions,...) 

Establir criteris d’integració 
paisatgística de les noves 
construccions. 

Integrar, en futures revisions 
del POUM, els objectius de 
qualitat paisatgística de les 
unitats de paisatge del el 
Catàleg de paisatge de les 
comarques centrals a les 
quals pertany el municipi. 

Introduir, en futures revisions 
del POUM, la necessitat de 
preservar el patrimoni cultural 
i arqueològic del municipi 
existent o el que es pugui 
descobrir en un futur, com a 
element integrant del 
paisatge del municipi. 
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6 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS 

6.1 EFECTES SOBRE ELS RECURSOS NATURALS 

Depenent de l’ús que tinguin les noves construccions, la seva implantació –o 
l’ampliació de les ja existents- en els sòls amb claus urbanístiques 20 i 21, 
comportarà un cert increment en la demanda d’aigua i energia al municipi, més 
important en el cas de les explotacions ramaderes. 
L’anàlisi de la capacitat d’assumir aquest increment i l’establiment de possibles 
limitacions i requeriments addicionals de mesures d’estalvi d’aigua i energia 
s’haurà de dur a terme en la tramitació de la implantació de les noves activitats 
–o de l’ampliació de les ja existents, regulada per la legislació sectorial, en 
matèria de prevenció i control d’activitats, l’específica sobre ordenació 
d’explotacions ramaderes, i per l’Ordenança municipal reguladora de les 
activitats ramaderes i tinença d’animals. 

6.2 EFECTES SOBRE ELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT 
RELLEVANTS 

6.2.1 Efectes sobre el medi atmosfèric i el canvi climàtic 
La implantació de noves construccions també pot comportar un increment de 
les emissions atmosfèriques –inclosos els GEH- i de la contaminació acústica i 
lumínica. En qualsevol cas caldrà complir estrictament el que estableix la 
legislació corresponent, especialment pel que fa als valors límit. 
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, els possibles requisits adreçats a 
limitar les emissions contaminants a l’atmosfera s’hauran d’incorporar, cas per 
cas, durant el tràmit d’implantació o modificació d’activitats. 

6.2.2 Efectes sobre el medi físic 
Les possibles afectacions al terreny (alteracions del relleu, afavoriment de 
l’erosió,...) queden limitades per la regulació que es fa en les Normes 
urbanístiques del POUM de les actuacions en el sòl qualificat com a Matriu 
agroforestal o Matriu agrícola. 
Així, per exemple, en l’apartat de regulació de les intervencions de 
transformació territorial tant en la clau 20 com en la 21 es prohibeixen 
específicament: “Les explanacions i modificacions del relleu que no tinguin una 
justificació agrícola i/o la protecció contra incendis.” 
Tampoc estan admeses les intervencions que puguin malmetre els elements 
que constitueixen l’estructura territorial (vegetació, murs de pedra seca, cursos 
fluvials, topografia,...). També es regula estrictament l’obertura de pistes i 
camins i es prohibeix la construcció de carreteres i vies no previstes en el 
planejament territorial o urbanístic. 
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Dins de la regulació de les construccions, i pel que fa als coberts i magatzems 
agrícoles, es diu que: “S’evitarà ocupar terrenys amb pendents elevades 
superiors al 20%.” 

I en el cas de les construccions agroramaderes (granges), es diu 
específicament que: “Cal situar les construccions (...) i preferentment seguint la 
directriu plana de la corba de nivell. S'evitarà ocupar els terrenys amb major 
pendent.” 

6.2.3 Efectes sobre el medi hidrològic 
D’acord amb la normativa vigent tot el municipi es troba inclòs en la delimitació 
d’una zona considerada vulnerable en relació amb la contaminació per nitrats 
procedents de fonts agràries. La implantació de noves construccions 
agroramaderes, i en especial de granges, és susceptible d’incrementar aquesta 
problemàtica. 
Per tal d’avaluar la capacitat d’acollida del municipi respecte de noves 
explotacions ramaderes –o d’ampliacions de la capacitat de les ja existents- cal 
per una banda veure la producció actual de dejeccions ramaderes del municipi i 
quina aportació de nitrogen suposaria la seva aplicació al sòl; per l’altra veure 
quina és la superfície actual de conreus i pastures del municipi i, en base a la 
quantitat màxima de nitrogen que es pot aplicar d’acord amb la normativa 
vigent1, veure si s’està molt lluny del que és admissible. 
D’acord amb les dades de les explotacions ramaderes intensives o mixtes 
actuals i les ràtios especificades en el Decret 153/2019, de 3 de juliol, les seves 
dejeccions aportarien un total de 259.193 kg N anuals. 
El càlcul de la quantitat màxima admissible per al municipi d’Avinyó vindria 
donat en la taula següent: 

Tipus de superfície Superfície (ha) Ràtio màxima (kg 
N/ha i any 

Quantitat màxima 
aplicable al 
municipi (kg 

N/any) 

Conreus de secà i 
regadiua 1.199 170 203.830 

Pastures 
permanentsb 484 170 82.880 

TOTAL 1.683  286.110 
a Font: Estadístiques definitives de conreus del DARP (2017). 
b Font: Cens Agrari 2009 (IDESCAT). 
 
Si es considera estrictament només la producció de residus ramaders i la 
superfície del municipi s’observa que existeix encara un cert marge pel que fa a 
                                            
1 Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 
ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries 
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la seva capacitat d’absorció de noves dejeccions. Ara bé, cal tenir en compte 
que no totes les explotacions d’Avinyó gestionen els seus residus ramaders 
dins del terme i que aquest pot rebre les dejeccions de granges de fora del 
municipi. 
El nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i 
d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació a la 
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, estableix per als 
municipis situats en zona vulnerable (ZV) l’anomenat “índex de càrrega 
ramadera” (ICR), definit com el quocient resultant de dividir el nitrogen total en 
les dejeccions produïdes pel bestiar en règim intensiu o semiintensiu de les 
explotacions ramaderes d’un municipi i dels municipis adjacents, entre el 
nitrogen de dejeccions ramaderes admissible en les terres fertilitzables dels 
mateixos municipis. S’estableix, dins de la zona designada com a vulnerable, 
l’anomenada zona vulnerable A (ZVA), que comprèn els municipis amb un ICR 
superior a 0,8, així com aquells que, tenint un ICR entre 0,5 i 0,8, tenen una 
elevada contaminació per nitrats, de manera que està constituïda pels 
municipis on s'ha d'aplicar un programa d'acció reforçat per tal d'assolir els 
objectius fixats. L’anomenada zona vulnerable B (ZV-B) inclou la resta de 
municipis de la zona vulnerable. Segons la taula de l’Annex 20 del Decret 
153/2019 el municipi d’Avinyó estaria dins de la ZV-A amb un ICR 1,045. La 
seva Disposició addicional cinquena estableix que: 
“Des de l'entrada en vigor del present decret, i durant un termini de dos anys, 
les explotacions ramaderes situades en ZV amb un ICR superior a 1,2 no 
poden incrementar la seva capacitat de bestiar, que comporti incrementar la 
generació de N amb coeficients estàndard, respecte a la que consta al seu títol 
ambiental habilitant en la data d'entrada en vigor d'aquest decret. Igualment 
s'aplica a les explotacions ramaderes de nova implantació.” 

 
Tot i que Avinyó no estaria en aquest cas, el Decret estableix que en els 
municipis designats com a zones vulnerables, no es permet la implantació de 
noves explotacions ramaderes, ni ampliacions de capacitat de les explotacions 
existents, llevat dels casos següents: 
a) Quan les dejeccions derivades de la nova explotació o ampliació s'apliquin 
en terres situades fora de les zones vulnerables. 
b) Quan es realitzi un tractament que elimini una quantitat de nitrogen 
equivalent al total produït en la nova explotació, o ampliació, o un tractament 
que obtingui un producte que compleixi la normativa específica de fertilitzants o 
de substrats i que es comercialitzi com a tal. 
c) Quan les dejeccions derivades de la nova explotació o ampliació es lliurin a 
un gestor de residus. 
d) Quan la totalitat de les terres en zona vulnerable on s'apliquen les dejeccions 
són cultivades per la persona titular de l'explotació ramadera, en règim de 
propietat o en règim d'arrendament rústic amb durada mínima de 7 anys des 
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que es presenta el pla de gestió de dejeccions ramaderes o la seva modificació 
i constin en la seva declaració única agrària. 
e) Quan es tracti d'explotacions ramaderes ecològiques o explotacions 
extensives. 
f) Quan les dejeccions derivades de la nova explotació o ampliació s'apliquin en 
terres ubicades en ZV-B si les terres on s'apliquen tenen un contingut de fòsfor 
(P, mètode Olsen) inferior a 80 mg P/kg sòl. La gestió de la fertilització 
d'aquestes terres s'ha de basar en una anàlisi dels sòls, de manera que no se 
superi el llindar de P esmentat. 
g) Quan es tracti de trasllats de capacitat de bestiar procedent d'una explotació 
situada en ZV a una explotació de la mateixa persona titular, fins a la quantitat 
de nitrogen que resulti de sumar el nitrogen de referència de l'explotació que 
cessa a l'explotació que amplia capacitat. Per poder permetre'n l'ampliació, 
l'explotació que cessa l'activitat ha de constar inicialment com a activa en el 
Registre d'explotacions ramaderes del departament competent en matèria de 
ramaderia, i en la tramitació de l'expedient de trasllat de capacitat s'ha de 
tramitar la baixa definitivament d'aquest Registre. 
54.2 En cap cas es permet ampliar la capacitat de bestiar de les explotacions 
situades en zona vulnerable a causa d'una reducció d'excreció nitrogenada per 
millores en l'alimentació ni a causa d'un canvi en els coeficients estàndards. 

 
Cal tenir en compte, a més, la limitació que s’estableix en el PDUPB, on es diu 
que en sòls de la matriu agrícola o matriu agroforestal és incompatible la 
implantació de grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en 
construccions existents o que no siguin conformes amb el POUM o afectin 
àrees inundables o aqüífers superficials i de fissuració. 

6.2.4 Efectes sobre la vegetació i la fauna 
Els sòls inclosos en les claus 20 Matriu agroforestal i 21 Matriu agrícola 
comprenen tant àrees de mosaic agroforestal com planes més o menys 
extenses de conreus. Aquests espais afavoreixen el manteniment de la 
biodiversitat del municipi, i per aquesta raó cal protegir la seva estructura 
territorial. 
Els efectes que pogués tenir la implantació de noves construccions o 
l’ampliació de les existents sobre la vegetació i la fauna són minimitzats per la 
regulació establerta en la normativa del POUM. 
Com s’ha esmentat en l’apartat d’efectes sobre el medi físic, en les Normes 
urbanístiques es prohibeixen expressament les intervencions que puguin 
malmetre elements com els marges arbrats i/o amb vegetació arbustiva, les 
taques forestals o boscos-illa, els petits cursos fluvials, els afloraments rocosos 
i les zones inundables i, en general, qualsevol altre que ajudi a incrementar la 
biodiversitat. I en el cas concret de la clau 21 es diu que: 
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“Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats 
productives, ja siguin murs de pedra o altres materials, o bé marges o espais 
residuals que concentren el desnivell i que poden presentar diferents 
formacions vegetals (brolles, retalls de bosc, fileres d’arbres...). 
 

6.2.5 Efectes sobre el paisatge 
La implantació de noves construccions o l’ampliació de les existents pot afectar 
component essencial del paisatge, com la vegetació espontània, els conreus, 
l’arquitectura tradicional, etc. També pot suposar la introducció de formes, 
colors i textures nous que poden provocar un cert impacte visual. 
Pel que fa al manteniment de l’estructura paisatgística ja s’ha esmentat que les 
Normes del POUM tenen com a objectiu la preservació de la vegetació, els 
murs de pedra seca, els cursos fluvials, la morfologia del terreny, etc. 
D’altra banda en la regulació dels magatzems i coberts agrícoles es diu que: 

f) Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents 
i tradicionals de l’entorn. Les construccions tindran un tractament exterior 
comú a la resta d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable de 
l’entorn i tindrà una composició volumètrica simple preferentment 
horitzontal, harmònica amb la topografia, els elements naturals i 
construïts de l’entorn. Els materials d'acabat seguiran el criteri 
d'integració a I'entorn on s'ubiquen aquestes edificacions i no és permès 
de deixar I'obra vista ceràmica o de bloc de formigó. 

g) La necessitat, dimensions i ubicació dels magatzems han de ser 
proporcionades en relació amb l’explotació existent a la finca. Les noves 
implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del 
paisatge, de manera que s’evitin o es fraccionin aquellles que per la 
seva grandària constitueixin una presència impròpia i desproporcionada, 
i s’hauran d’ajustar a les necessitats pròpies de l’activitat. 

 
I en les condicions d’ordenació de les construccions agroramaderes (granges) 
s’estableix que: 

• La necessitat, dimensions i ubicació de les construccions ramaderes han 
de ser proporcionades en relació amb l'explotació existent a la finca.  Les 
noves implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala 
del paisatge, de manera que s'evitin o es fraccionin aquelles que per la 
seva grandària constitueixin una presència impròpia i desproporcionada, 
i s'hauran d'ajustar a les necessitats pròpies de l'activitat. 

• (...) 

• Les construccions tindran unes dimensions apropiades i ajustades a la 
normativa sectorial d'aplicació i a les necessitats i funcionalitat de 
l’explotació; tindran una composició volumètrica simple preferentment 
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horitzontal, harmònica amb la topografia, els elements naturals i 
construïts de l'entorn. Les llargades de les naus estaran condicionades 
per les instal·lacions necessàries pel repartiment de l’alimentació, la 
ventilació, etc. i salaris de personal necessaris pel seu funcionament, 
característiques i circumstàncies que es justificaran en el corresponent 
projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.a) del Decret 305/2006 de 18 
de juliol pel qual s’aprova el Reglament del TRLUC; El tractament 
exterior d'aquestes edificacions haurà de ser comú a la resta de 
construccions existents en el sòl no urbanitzable de l'entorn. Cal situar 
les construccions en llocs assolellats i ventilats i, en tot cas, fora de la 
trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis habitats, i 
preferentment seguint la directriu plana de la corba de nivell. S'evitarà 
ocupar els terrenys amb major pendent. Quan sigui necessaris 
anivellaments, es procurarà evitar l'aparició de murs de contenció de 
terres, i se salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb 
pendents que permetin la revegetació. En la mida del possible, per tal de 
minimitzar l'impacte visual, les edificacions s'esglaonaran o es 
descomposaran en diversos elements simples articulats evitant la 
creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus 
extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el 
modificat. 

• Els materials d'acabat seguiran el criteri d'integració a I'entorn on 
s'ubiquen aquestes edificacions i no és permés de deixar I'obra vista 
ceràmica o de bloc de formigó. 

 
I en tots dos tipus de construcció es diu que: 
“En els llocs on sigui freqüent l'arbrat, es plantaran a la vora de les edificacions 
masses d'arbres, d’espècies autòctones, amb l'objectiu d’aminorar l'impacte 
visual de la construcció i millorar-ne la seva relació amb l'entorn.” 
 

6.2.6 Efectes sobre el medi socioeconòmic 
La Modificació puntual permetrà afavorir la viabilitat de les explotacions 
agràries existents establint una regulació de les noves implantacions o de 
l’ampliació de les ja existents tot minimitzant el seu impacte ambiental. 

6.3 EFECTES DERIVATS DE LA MOBILITAT GENERADA 

L’increment de la demanda de mobilitat vindrà donat per la possible implantació 
de noves activitats ramaderes o per l’ampliació de les actualment existents, tot i 
que donades les limitacions establertes per la normativa vigent no es preveu 
que generi un impacte significatiu. 
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7 AVALUACIÓ GLOBAL DE LA PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DEL 
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

7.1 ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA ALS REQUERIMENTS AMBIENTALS 

7.1.1 Introducció 
En aquest apartat es valora el grau d’adequació global de la proposta als 
requeriments ambientals; requeriments que han estat formulats mitjançant els 
objectius definits en l’apartat 3.5. 
A continuació, doncs, es desenvolupen els criteris adoptats per a la consecució 
d’aquests objectius; es justifica, si escau, l’incompliment i s’avaluen les 
mesures ambientals incorporades al pla. 

7.1.2 Model territorial i ocupació del sòl 
Objectiu 1: Regular el creixement potencial de les granges sense superar la 
capacitat d’acollida de fertilitzants orgànics dels sòls agrícoles del municipi ni 
afectar als seus aqüífers de fissuració. 

Criteris. 
La tramitació de les autoritzacions d’implantació de noves activitats ramaderes 
o d’ampliació de les ja existents, amb l’aprovació i posterior seguiment de 
l’execució dels corresponents plans de gestió de les dejeccions ramaderes per 
part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, permetrà 
controlar l’origen i les característiques d’aquests residus agraris, així com el seu 
destí i aplicació final als conreus, de manera que es minimitzi el seu impacte 
ambiental. 
Pel que fa a la potencial implantació d’explotacions ramaderes sobre aqüífers 
vulnerables, la regulació establerta tant pel planejament supramunicipal 
(PDUPB) com pel mateix POUM i, sobretot, per la normativa recentment 
aprovada sobre gestió de les dejeccions ramaderes i prevenció de la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, permet controlar 
suficientment els aspectes susceptibles de generar una superació del llindar de 
la capacitat d’acollida de fertilitzants orgànics del municipi i d’afectació a les 
aigües subterrànies. Com ja s’ha esmentat en el capítol anterior, tant el PDUPB 
com el Decret 153/2019 limiten substancialment –o estableixen directament la 
incompatibilitat de- la implantació d’activitats ramaderes en zones on s’han 
delimitat aqüífers declarats com a vulnerables respecte de la contaminació 
d’origen agrari. 
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Objectiu 2: Minimitzar l’ocupació del sòl a l’estrictament necessària per al 
correcte desenvolupament de l’activitat agroramadera.  

Criteris.  
Com s’esmentava en l’objectiu anterior, la regulació establerta tant pel 
planejament supramunicipal (PDUPB) com pel mateix POUM, així com per la 
normativa corresponent, en aquest cas el Decret 40/2014, limita suficientment 
la implantació de noves activitats ramaderes o l’ampliació de les ja existents. 
Pel que fa a la normativa establerta per la Modificació puntual objecte d’aquest 
estudi, ja determina que, en el cas dels coberts i magatzems agrícoles: “El 
sostre màxim edificable s’ajustarà a les dimensions mínimes necessàries per a 
realitzar la funció que se,n preveu (emmagatzematge de productes agrícoles, 
eines del camp i maquinària), havent de justificar adequada i suficientment les 
necessitats del lloc i els requeriments reals de l’activitat.” 

En el cas de les construccions agroramaderes (granges) s’estableix un sostre i 
una ocupació màxima en funció de la superfície de la finca i de la qualificació 
del sòl, que limita considerablement la implantació de noves explotacions 
ramaderes, així com l’ampliació de les ja existents que fins i tot, en el cas de les 
més grans, no serà possible perquè ja haurien superat el sostre edificable 
màxim. 
Aquestes restriccions poden afavorir el reaprofitament d’edificacions, 
infraestructures i xarxa viària ja existents en desús per damunt de la 
implantació de noves construccions. 
 
Objectiu 3: Contenir les edificacions en sòls de protecció especial i territorial.  

Criteris. 
Les restriccions, ja esmentades, a la implantació de noves construccions en els 
sòls de la matriu agrícola i agroforestal / sòls de protecció especial i territorial 
limitarà notablement la seva ocupació i afavorirà altres alternatives d’ubicació: 
recuperació d’antigues instal·lacions, emplaçaments en sòl de protecció 
preventiva, etc. 
 

7.1.3 Cicle de l’aigua 
Objectiu 4: Gestionar adequadament el cicle de l’aigua, tant en la fase de 
disseny com en la posterior explotació de l’activitat. 

Criteris. 
La regulació de la implantació d’explotacions ramaderes que estableixen tant el 
POM com el PDUPB, així com, sobretot, el Decret 153/2019, minimitzen el 
possible risc de contaminació de les aigües superficials i subterrànies, donades 
les limitacions que s’imposen pel fet que el municipi es trobi dins de la zona 
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vulnerable en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts 
agràries amb més restriccions (ZV-A). 
La tramitació de les autoritzacions d’implantació de noves activitats ramaderes 
o d’ampliació de les ja existents, amb l’aprovació i posterior seguiment de 
l’execució dels corresponents plans de gestió de les dejeccions ramaderes per 
part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, permetrà 
incidir sobre d’altres aspectes de la gestió del cicle de l’aigua: consum, 
sanejament, reducció de la superfície permeable... 
 

7.1.4 Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 
Objectiu 5: Protegir la biodiversitat i els espais i elements de valor rellevant de 
l’àmbit. 

Criteris. 
Com ja s’ha comentat a bastament en aquest capítol les limitacions imposades 
a la implantació o ampliació de construccions en els sòls de la matriu agrícola i 
agroforestal / sòls de protecció especial i territorial, bona part dels quals 
coincideixen amb espais d’interès natural o connector identificats en el 
planejament territorial, minimitzen l’impacte sobre aquestes zones i la 
biodiversitat associada. 
Així mateix, la mateixa normativa del POUM prohibeix específicament, tant en 
els sòls de la matriu agrícola com de la matriu agroforestal les intervencions 
que puguin malmetre elements com els marges arbrats i/o amb vegetació 
arbustiva, les taques forestals o boscos-illa, els petits cursos fluvials, els 
afloraments rocosos i les zones inundables i, en general, qualsevol altre que 
ajudi a incrementar la biodiversitat. I en el cas concret de la matriu agrícola 
s’esmenten específicament els marges amb vegetació espontània (brolles, 
retalls de bosc, fileres d’arbres...) que separen els camps. 
Les Normes urbanístiques estableixen també, per a ambdós tipus de sòl, una 
distància mínima de separació als cursos de la xarxa fluvial. 
 

7.1.5 Paisatge 
Objectiu 6: Minimitzar l’impacte visual i paisatgístic derivat de l’activitat. 

Criteris. 
Les Normes urbanístiques del POUM determinen la necessitat de conservar 
components essencials del paisatge com els retalls de vegetació espontània, 
murs de pedra seca, etc. D’altra banda dins de la regulació tant dels coberts i 
magatzems agrícoles com de les construccions agroramaderes granges) 
s’estableixen criteris d’integració paisatgística i minimització del seu impacte 
visual. 
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Tot i que queda fora de l’àmbit d’aquesta Modificació puntual, en futures 
revisions del POUM caldria analitzar com s’hi poden integrar els objectius de 
qualitat paisatgística de les unitats de paisatge del Catàleg de paisatge de les 
Comarques centrals a les quals pertany el municipi. També caldria veure com 
s’hi introdueix la necessitat de preservar el patrimoni cultural i arqueològic del 
municipi existent o el que es pugui descobrir en un futur, com a element 
integrant del paisatge del municipi. 
 

7.1.6 Ambient atmosfèric i contaminació acústica i lluminosa 
Objectiu 7: Prevenir i minimitzar els efectes de la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica. 

Criteris. 
Les possibles limitacions de les emissions contaminants a l’atmosfera 
s’introduiran durant el tràmit d’implantació de noves activitats o modificació de 
les ja existents vinculades a les edificacions objecte d’aquesta Modificació 
puntual. 
Les Normes urbanístiques del POUM recullen el requeriment del PDUPB en el 
sentit que els espais inclosos a l’estructura d’espais lliures territorials d’aquest 
pla s’han d’incloure en la zona E1, de màxima protecció, llevat dels casos en 
que això no sigui possible per raons de seguretat. 
 

7.1.7 Sostenibilitat i ecoeficiència 
Objectiu 8: Promoure mesures d’eficiència energètica i estalvi d’aigua, 
d’energia i de materials. 

Criteris. 
Com ja s’ha comentat en d’altres apartats d’aquest estudi, els possibles 
requeriments pel que fa a estalvi i eficiència energètica, mitigació del canvi 
climàtic i ús d’energies alternatives s’introduiran durant el tràmit d’implantació 
de noves activitats o modificació de les ja existents vinculades a les 
edificacions objecte d’aquesta Modificació puntual. 
 

7.2 AVALUACIÓ GLOBAL DE LA PROPOSTA 

El planejament proposat dóna compliment, totalment o parcialment, als 
objectius fixats. En alguns aspectes, però, es proposen una sèrie de mesures 
preventives, correctores o compensatòries que minimitzin els efectes negatius 
del seu desenvolupament urbanístic, i que s’han detallat en els apartats 
precedents. 
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La comparació entre el perfil ambiental resultant del desenvolupament de la 
Modificació puntual i l’inicial del municipi mitjançant els indicadors seleccionats 
en l’apartat 3.5, permet valorar l’aptitud de la proposta d’ordenació. 
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Objectiu Indicadors Valor actual Valor/Tendència futur 

1. Regular el creixement potencial de les 
granges sense superar la capacitat d’acollida 
de fertilitzants orgànics dels sòls agrícoles del 
municipi ni afectar als seus aqüífers de 
fissuració. 

Evolució del percentatge de l’índex de la càrrega 
ramadera (ICR) del municipi. 

1,045 ↑ o = 

Percentatge de la quantitat de superfície de conreus 
i/o pastures amb capacitat d’absorció de nitrogen al 
municipi. 

Sense dades ≃ 

2. Minimitzar l’ocupació del sòl a l’estrictament 
necessària per al correcte desenvolupament 
de l’activitat agroramadera. 

Evolució del percentatge de SNU lliure susceptible de 
ser ocupat. 

Sense dades ≃ 

3. Contenir les edificacions en sòls de 
protecció especial i territorial. 

Evolució del percentatge de sòl de protecció especial i 
territorial ocupat. 

Sense dades ≃ 

5. Protegir la biodiversitat i els espais i 
elements de valor rellevant de l’àmbit. 

Evolució de la població de la llúdriga (Lutra lutra) i 
d’altres animals indicatius d’entorns fluvials. 

Sense dades = o ↑ 

Superfície de masses boscoses que mantenen la 
connectivitat. 

Sense dades ≃ 
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7.3 MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ 

7.3.1 Objectius 
Els objectius de les mesures de seguiment i supervisió són els següents: 

• Avaluar els impactes que per diferents motius no han pogut ser avaluats 
amb les dades disponibles en aquesta fase de desenvolupament de les 
propostes d’avaluació. 

• Controlar l’aplicació correcta de les mesures correctores incorporades a la 
proposta d’ordenació i el seu grau d’eficàcia. 

• Detectar els impactes no previstos i adoptar les noves mesures correctores 
adients. 

7.3.2 Periodicitat del seguiment 
S’establirà en dues fases: 

- Fent el seguiment continu de la implantació de noves construccions o 
l’ampliació de les ja existents, de manera que es garanteixi el 
compliment de les mesures ambientals previstes en aquest estudi 
ambiental estratègic i se n’avaluï l’efectivitat. 

- Realitzant una avaluació periòdica de les Normes urbanístiques, que pot 
coincidir amb el seguiment ambiental del POUM en general, per si cal 
introduir noves mesures. 
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