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Document d’abast 
 
Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Fruitós de Bages 
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte: Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal  
 
Municipi: Sant Fruitós de Bages (Bages) 
 
Peticionari: Ajuntament 
 
Referència: OTAABA20170089 (109-17) 
 
 
2. Marc normatiu i tramitació 
 
2.1. Objecte 
 
El present document d’abast determina l’abast de l'estudi ambiental estratègic, amb l'amplitud 
i el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l'escala del pla subjecte a avaluació. Així 
mateix, estableix els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els 
indicadors que cal aplicar en l'elaboració, la modificació i l'avaluació del pla. 
 
2.2. Fonaments de dret 
 
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes 
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició 
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació 
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor.  
 
- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir 
efectes significatius en el medi ambient aprovats per l’Administració o pel Govern, pels ens 
locals i pel Parlament. 
 
- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la 
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica 
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran 
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, 
d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.  
 
- L’apartat 6.a) primer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els plans d’ordenació 
urbanística municipal.  
 
- L’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que l’avaluació 
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ambiental del planejament urbanístic que hi estigui sotmès s’integra en el procediment 
d’elaboració dels plans urbanístics. Aquesta integració es regeix per aquest precepte, per la 
disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu esmentat, i per l’article 115 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en allò que 
no s’oposi a la legislació bàsica estatal. 
 
- L’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i l’article 115 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme atribueixen a l’òrgan ambiental l’emissió del document d’abast que determini, un 
cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’estudi ambiental estratègic i els criteris, 
objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades 
i el públic interessat.  
 
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació 
ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin 
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent. 
 
2.3. Antecedents 
 
En data 7 de juliol de 2017, es va trametre a aquesta Oficina Territorial la sol·licitud del 
document d’abast de l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Fruitós de 
Bages, presentada per l’Ajuntament al registre electrònic EACAT del Departament de Territori 
i Sostenibilitat el 15 de juny de 2017. S’adjuntava a la sol·licitud una còpia en format digital de 
la documentació següent: memòria de l’avanç, annexos, document inicial estratègic, plànols 
d’informació i d’ordenació, i informes dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 
 
2.4. Consultes efectuades 
 
En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l’elaboració del document d’abast 
d’acord amb l’article 18 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, i l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, aquesta 
Oficina Territorial va sol·licitar l’emissió de les consideracions estimades oportunes en relació 
amb el Pla esmentat a les administracions públiques i al públic interessat següent: 
 
- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (informe urbanístic i territorial) 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la 

Catalunya Central  
- Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central 
- Direcció General de Transports i Mobilitat 
- Subdirecció General de Seguretat Industrial  
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural  
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona 
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Bages 
- El Saüquer 
- ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura 
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- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
- Meandre - Associació per a la preservació del patrimoni natural del Pla de Bages 
 
 
El termini per a formular els pronunciaments va finalitzar el 31 d’agost de 2017. 
  
En relació amb les consultes efectuades, s’han rebut els informes de l’Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada de Barcelona, de 13 de juliol de 2017; l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, d’1 d’agost de 2017; el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica 
i Lumínica, de 9 d’agost de 2017; els Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament de Territori i Sostenibilitat pel que fa al vector medi natural, de 25 d’agost de 
2017; l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de 28 d’agost de 2017; el Servei de Vigilància i 
Control de l’Aire, de 28 d’agot de 2017; l’Associació per a la preservació del patrimoni natural 
del Pla de Bages -Meandre, de 29 d’agost de 2017; i de l’Agència Catalana de l’Aigua, 4 de 
setembre de 2017; els quals s’han tingut en compte en el present document d’abast i 
s’adjunten al mateix. 
 
Per altra banda, el Consell la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona va manifestar no efectuar cap aportació segon el correu electrònic tramès a 
aquesta Oficina Territorial el 12 de juliol de 2017. 
 
Alhora, es prenen en consideració les aportacions realitzades en els informes tipus relatius al 
contingut de l’estudi ambiental estratègic dels plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental, 
elaborats per la Direcció General de Salut Pública, en les matèries referents a les seves 
competències. 
 
 
3. Dades generals del Pla 
 
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Fruitós de Bages (POUM, en endavant) té 
per objecte revisar el planejament vigent per tal d’adaptar-se a la nova legislació i permetre 
una millor gestió de la complexitat urbana, una millor adaptació al medi natural i una millor 
resposta a les necessitats de la ciutadania. Els trets característics de la proposta són els que 
s’exposen a continuació: 
 
− Mantenir el caràcter de poble però dotant-lo de serveis i reserves necessàries per 

potenciar el seu caràcter de municipi capdavanter d’activitats econòmiques.  
− Potenciar el nucli de La Sagrera, respectant la seva morfologia com a referent 

paisatgístic. 
− Cohesionar les diverses parts del municipi mitjançant la creació d’eixos cívics.  
− Millorar la connectivitat entre els nuclis urbans i les dues urbanitzacions de baixa densitat.  
− Obrir el poble als valors naturals.  
− Equipar bé al poble.  
− Aprofitar la privilegiada situació a l’Eix de Llobregat (via Blava) i les bones 

comunicacions, potenciant les activitats econòmiques vinculades al turisme.  
 
Per tal de assolir els objectius anteriors, la memòria d’ordenació estableix tres possibles 
alternatives, sense definir de manera clara la proposta finalment escollida. Són les següents: 
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Alternativa 0. Mantenir el planejament vigent.  
Acceptar el planejament municipal i territorial actualment vigent, incorporant les modificacions 
ja aprovades i mantenint els àmbits d’actuació no desenvolupats.  
Alternativa 1. Endreçar vs. Créixer 
Possibilitat de donar solució als diversos problemes derivats de la manca d’adequació del 
planejament vigent, reconeixent els diferents teixits urbans, mantenint el potencial residencial 
previst pel planejament vigent i millorant les condicions de les activitats econòmiques. 
 
Alternativa 2. Potenciació de la capacitat econòmica.  
Planteja solucionar els diversos problemes detectats de la mateixa manera que l’alternativa 1 
però reforçant d’una manera molt significativa la capacitat de donar sortida a les demandes 
d’activitats econòmiques.  
 
Així mateix, aquestes alternatives s’estructuren segons les tipologies d’actuacions següents: 
 
− Àrees de compleció (AC). Àrees concebudes per a omplir buits, possibilitant la ubicació 

de nous usos estratègics i permetre la construcció de la nova estructura urbana.  
− Àrees de transformació (AT). Àmbits interns dels nuclis urbans amb preexistències i que, 

per la seva situació actual, requereixen un estudi de renovació. 
− Àrees d’interès territorial (AIT). Grans àmbits territorials que, per la seva situació 

geogràfica, podrien configurar sectors de desenvolupament més enllà de la dinàmica 
interna municipal.  

− Àrees d’estudi (AE). Àrees que es situen en entorns consolidats però que necessiten 
petites intervencions per tal de millorar la seva qualitat urbana.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 1. Propostes de les alternatives contemplades en la memòria d’ordenació. Font: Avanç del POUM 
 
4. Valoració del document inicial estratègic i de la proposta de l’avanç del Pla 
 
4.1. Valoració del document inicial estratègic i determinació de l’abast i del nivell de 
detall de l’avaluació ambiental 
 
4.1.1. Valoració global del document inicial estratègic 
 
En primer lloc, cal dir que el contingut del document inicial estratègic (DIE, en endavant) 
aportat s’adiu a les determinacions dels apartats a) i b) de l’article 70 del Reglament de la Llei 
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d’urbanisme, i de l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, si 
bé en aquest darrer cas manca identificar els impactes ambientals potencials, prenent en 
consideració, entre d’altres, el canvi climàtic, pel que fa a les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle derivats de la proposta. 
 
En qualsevol cas, cal valorar favorablement el contingut del DIE, tant per la qualitat de la 
informació aportada com per l’anàlisi ambiental realitzada, ja que permet copsar les fortaleses 
i debilitats ambientals del terme municipal de Sant Fruitós de Bages. Sens perjudici de 
l’anterior, caldrà considerar, completar o esmenar els aspectes del document ambiental que 
s’indiquen a continuació, els quals es marcaran en cursiva. 
 
4.1.2. Relació amb altres plans i programes 
 
Malgrat en el DIE es llisten els principals plans i programes que poden afectar al 
desenvolupament del Pla, tot recollint les seves zonificacions, s’hi constata una absència de 
les determinacions normatives que li són d’aplicació. Sens perjudici de l’anterior, cal destacar 
molt favorablement el nivell de descripció, tant escrita com gràfica, de la zonificació i 
característiques del plans que realitza el DIE. En aquest sentit i a partir de descripció 
realitzada, el present document d’abast destaca els aspectes, que atenent la seva rellevància 
ambiental, hauran de ser cabdals per a la futura elaboració de l’estudi ambiental estratègic 
(EAE, en endavant):  
 
Segons el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC, en endavant), els sòls de 
protecció especial es concentren al voltant dels cursos fluvials del Llobregat i del riu d’Or. En 
aquest últim cas, els terrenys associats, atenent la seva situació estratègica entre el polígon 
industrial Sant Isidre i el nucli urbà, tenen molta importància per tal de mantenir l’interès 
connector associat a aquest curs fluvial. A més, caldrà prendre en consideració els sòls de 
protecció territorial agrari i paisatgístic, corresponents a les zones agrícoles del Reguer i de la 
Creu així com el plans de Santa Anna. Es recorda que, pels sòls de protecció especial i 
territorial, serà d’obligat compliment l’establert en els articles 2.7 i 2.8 de les normes 
d’ordenació territorial del PTPCC, respectivament.  
 
En relació al Pla director urbanístic del Pla de Bages (PDUPB, en endavant), el DIE recull 
l’anàlisi realitzada pel que fa als espais lliures territorials, on pel terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages, es destaquen les categories d’espais agrícoles d’interès (zones agrícoles 
del Reguer, Pla de Santa Anna i les Aubes). També identifica els espais connectors: riu d’Or i 
la seva zona d’influència dins la categoria espais connectors Agroforestals de la Vall, mentre 
que el bosc d’Olzinelles i els àmbits de Sant Genís, el Puig i la Sèquia estan dins la categoria 
Altres connectors. A més, cal destacar que el PDUPB incorpora la zona dels Plans de les 
Torres com a sòls d’alt valor agrícola i identifica com rellevant l’efecte barrera de Manresa-
Sant Fruitós-Sant Joan de Vilatorrada, ja que trenca la continuïtat de l’Anella Verda al voltant 
de Manresa i aïlla el Pla del Bages.  
 
A banda de l’anterior, s’haurà de tenir en compte l’establert en el plànol T19 del PDUPB, on 
s’identifiquen els punts crítics per la connectivitat. Concretament, els següents: 
 

− Punt 1.5. Sòl industrial amb dos espais agrícoles prioritaris 
− Punt 2.3. Estrangulament de l’E.N del riu d’Or.  
− Punt 2.4. Estrangulament de les ribes de Llobregat 
− Punt 4.10. Pressió urbana de Sant Fruitós de Bages al riu d’Or.  
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A més, caldrà donar compliment als objectius i determinacions expressats pel PDUPB per a 
cadascuna de les àrees de regulació homogènia que s’identifiquen en el DIE. 
 
D’altra banda, cal destacar que el DIE incorpora l’anàlisi ambiental efectuada durant el procés 
de redacció del Pla de protecció del medi natural del Bages (PPMNB, en endavant). En 
relació amb la xarxa d’espais naturals detectats dins el terme municipal, el DIE en destaca el 
bosc d’Olzinelles, el tram del torrent de les Feixes al pla de Santa Anna i les zones boscoses 
adjacents a la urbanització Les Brucardes com a espais d’interès natural singulars (EINS). 
D’altra banda, caldrà posar especial èmfasi a la presència de connectors tipus 1a, els quals 
segons el PPMNB es consideren imprescindibles a nivell comarcal. Aquests espais d’interès 
compresos dins el terme municipal de Sant Fruitós de Bages, els quals l’EAE haurà de parar 
especial atenció, són els que es relaten a continuació:  
 

− Riu d’Or.  
− Torrent de les Feixes.  
− Plans de les Oliveres. 
− Sèquia de Manresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 1: Fragment del plànol T.19 del PDUPB (imatge esquerra) i xarxa d’espais naturals segons el PPMNB 
(imatge dreta). Font: Avanç de POUM i DIE  
 
El DIE incorpora les determinacions del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós del 
Bages. Es valora favorablement l’anàlisi efectuada en el DIE ja que identifica les principals 
casuístiques ambientals que s’han derivat com a conseqüència del desenvolupament del 
planejament vigent. Per tant, l’EAE haurà de donar de resposta als condicionants ambientals 
que es destaquen a continuació:  
 

− El contacte del polígon industrial Sant Isidre amb el sòl no urbanitzable de caràcter 
estratègic connector de l’entorn del riu d’Or.  

− L’absència d’una estructura amb continuïtat dels espais verds urbans que els relligui 
amb el sòl no urbanitzable.  
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− L’impacte ambiental sobre la connectivitat de l’efecte barrera dels eixos estructurants 
del municipi (C-16 i C-25). 

− Un potencial latent tant pel que fa als habitatges en sòl residencial com pel que fa a la 
disponibilitat de sòl industrial molt elevat. 

− L’adjacència de la urbanització de la Pineda de Bages amb la zona dels regadius del 
Poal, que forma part de l’Anella Verda de Manresa.  

− La relació dels polígons industrials del Llobregat i de la carretera d’Artés amb el riu 
Llobregat i algunes de les seves canalitzacions.  

− La manca de coherència entre les qualificacions del sòl no urbanitzable i el règim de 
protecció establertes en el planejament territorial. 

 
D’altra banda, l’EAE haurà de mantenir la descripció i valoració de la resta de plans territorials 
i urbanístics inclosos en el DIE, en especial, pel que fa a la diagnosi d’usos i activitats 
disconformes o la propostes d’actuacions realitzades en el Pla director per la restauració dels 
espais fluvials de la comarca del Bages i en relació amb els objectius de qualitat paisatgística 
definits pel Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals. A més, haurà de tenir en compte 
les determinacions del Pla director urbanístic de les Vies Blaves, actualment en tràmit.  
 
Sens perjudici de l’anterior, s’haurà d’actualitzar la referència del marc legal i planificador 
internacional, europeu, estatal i català en matèria de canvi climàtic inventariada en l’informe 
emès per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic en data 28 d’agost de 2017. Concretament, 
caldrà atendre a allò establert en la Llei 16/2017, de 1 d’agost, de canvi climàtic, del Pla marc 
de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 
2012-2020, l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020, i el segon informe 
sobre el canvi climàtic a Catalunya, tot prenent en consideració les determinacions del Pla 
d’acció per a l’energia sostenible del municipi.  
 
A més, s’hauran d’integrar les referències normatives en relació amb la contaminació  
lumínica, d’acord amb l’informe del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica 
i Lumínica.  
 
4.1.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla 
 
Es valora favorablement la descripció i anàlisi dels requeriments ambientals significatius 
realitzats pel DIE. A partir de l’estudi dels diferents aspectes ambientals es determina la 
sensibilitat ambiental del terme municipal, tant descrita com gràfica, fet que possibilita 
detectar aquells enclavaments més estratègics a nivell ambiental. Sens perjudici d’aquesta 
valoració favorable, s’ha cregut oportú realitzar consideracions per tal de completar l’anàlisi 
efectuada. En qualsevol cas, a partir de la descripció realitzada en el DIE, el terme municipal 
de Sant Fruitós de Bages es destaca pels següents condicionants ambientals, els quals 
hauran de tenir l’adequada integració dins la proposta.  
 
- MODEL TERRITORIAL. CONSUM I OCUPACIÓ DE SÒL 

El terme municipal de Sant Fruitós de Bages, amb una superfície total de 2.225,8 ha, està 
representat de manera majoritària per conreus herbacis, amb un 49,56% de la superfície; en 
segon terme per boscos densos, amb un 9,56%; i per les zones industrials i comercials, que 
presenten un 9,52% de la superfície municipal. Les zones urbanes (compactes i disperses) 
ocupen poc més del 9%.  

 
Pel que fa al model territorial, cal fer palès que Sant Fruitós de Bages a l’any 2016 presenta 
una població de 8.387 habitants, la qual es situa majoritàriament al nucli, de caràcter 
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compacte, amb una concentració d’aproximadament el 68,5%. La resta de població es 
distribueix en 9 assentaments de caràcter residencial extensiu, dels quals es destaquen per la 
seva dimensió les urbanitzacions Pineda del Bages, amb l’11 % de la població, Les 
Brucardes, amb un 7,6%; La Rosaleda, amb un 6,2% i Torroella del Baix, amb un 4,5%.  

 
D’altra banda, cal palesar que el PGOU de Sant Fruitós de Bages presenta un elevat 
potencial de desenvolupament, tant pel que fa als habitatges com pel sòl industrial. 
Concretament, hi ha un potencial de 1.827 d’habitatges pendents, dels quals 379 es situen en 
sòl urbà consolidat, 403 en sòl urbà no consolidat i 1.044 en sòl urbanitzable. Pel que fa al sòl 
industrial, encara hi ha pendents d’executar uns 442.248 m2 de sòl urbà, mentre que pel sòl 
urbanitzable resta pendent de desenvolupar unes 40,24 ha, de les quals 33,80 ha 
corresponen al sòl urbanitzable no delimitat Sant Isidre IV.  
 
En aquest sentit, cal evidenciar que, dels 7 sectors de sòl urbanitzat d’ús residencial previstos 
pel planejament vigent, queden 5 sectors pendents d’executar. Pel que fa als 8 sectors de sòl 
urbanitzable d’ús industrial, únicament s’ha executat un.  
 
Segons s’expressa en el DIE, cal destacar que el creixement demogràfic previst per l’escenari 
2034 a Sant Fruitós del Bages oscil·la entre els 93 i els 1.523 habitants, fet que comporta una 
necessitat de noves unitats d’habitatges compresa entre 180 i 880 noves unitats en relació 
amb els habitatges censats del 2011.  
 
Pel que fa al model territorial i urbanístic, caldrà identificar les causes que han provocat la 
manca de desenvolupament urbà, les quals ha comportat l’aparició d’importants buits urbans, 
per tal d’aportar solucions que possibilitin la compleció i la rehabilitació urbana en detriment 
de noves expansions. Així mateix, caldrà concretar la classificació del sòl per cadascuna de 
les alternatives segons la nomenclatura vigent establerta en el Decret legislatiu 1/2010, a fi 
efecte de poder valorar convenientment el consum de sòl derivat de la proposta.  
 

- CICLE DE L’AIGUA 

El riu Llobregat esdevé l’eix estructurador de la hidrologia de Sant Fruitós de Bages, que 
circula pel límit est del mateix terme municipal. La resta dels cursos fluvials més rellevants 
són el riu d’Or i els torrents Bo, dels Gitanos i de Torroella de Dalt.  
 
En relació amb la inundabilitat, en el DIE s’aporten els resultats dels estudis d’inundabilitat 
relatius als rius Llobregat, al riu d’Or i al torrent Bo i la seva potencial afecció al sòls urbans i/o 
urbanitzables. El nucli de sòl urbà i el polígon industrial adjacent al Llobregat es situen en 
zones inundables com a conseqüència de la proximitat al riu d’Or i al riu Llobregat, 
respectivament.  
 
Pel que fa a l’anterior, caldrà tenir en compte l’exposat en l’informe emès per l’Agència 
Catalana de l’Aigua en data 4 de setembre de 2017, en el sentit d’assegurar la compatibilitat 
de la proposta amb els usos permesos en la zona de flux preferent i en la zona inundable 
definits en els articles 9 i 14 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, d’acord amb el Real 
Decret 683/2016, de 9 de desembre. En cas que, per demostrar l’esmentada compatibilitat, 
sigui necessari un estudi d’inundabilitat, cal que aquest es faci d’acord amb la “Guia tècnica. 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local.” Així mateix, el 
planejament general haurà de preveure les mesures estructurals i necessàries per tal d’assolir 
el Reglament del Domini Públic Hidràulic així com les altres consideracions efectuades en el 
mateix informe.  
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Pel que fa al consum d’aigua, el DIE aporta els consums d’aigua del terme municipal en 
funció dels usos. S’estableix un consum domèstic a l‘any 2016 de 419.620 m³, que atenent la 
població de 8.387 habitants al 2016, correspon un consum mitjà diari de 137 l/dia.hab. El 
sanejament, segons l’avanç del Pla director de clavegueram de Sant Fruitós de Bages, el 
col·lector existent presenta problemes durant el període de pluges ja que la xarxa actual 
sobreïx.  
 
L’EAE haurà de completar la informació relativa a l’abastament i sanejament a partir de 
l’establert en l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua esmentat anteriorment, en el 
sentit d’avaluar la nova demanda d’aigua derivada dels nous desenvolupaments i manifestar 
de quina manera està previst cobrir aquesta demanda, així com estimar el volum d’aigües 
residuals que es generarà i justificar quin serà el seu destí i tractament.  
 
- MEDI NATURAL, BIODIVERSITAT I PATRIMONI NATURAL 

En el terme municipal no es constata la presència de cap espai natural protegit. Tot i això, tal i 
com es recull en el DIE, cal destacar la presència de terrenys catalogats d’hàbitats d’interès 
comunitari, els quals aporten diversitat paisatgística i ecològica al terme municipal, tenint en 
compte la predominança de la coberta agrícola. Concretament, els hàbitats d’interès 
comunitari presents són els següents:  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Segons el DIE, cal destacar els hàbitats associats al riu Llobregat, ja que presenten un 
caràcter més estratègic a nivell de preservar la connectivitat i permeabilitat ecològica. D’altra 
banda, es destaquen com a àrees d’interès per la presència d’hàbitats d’interès comunitari 
l’entorn del bosc d’Olzinelles, el torrent del Bo, el bosc de Santmartí, la muntanya del Puig, 
Montpeità i les zones boscoses de la urbanització Les Brucardes amb la Tolega.  
 

- Rius amb vores llotoses colonitzades per 
herbassars nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i 
del Bidention p.p. (codi 3270) 

- Rius mediterranis permanents, amb gespes 
nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades 
d'àlbers i salzes (codi 3280) 

- Herbassars higròfils, tant de marges i vorades 
com de l'alta muntanya (codi 6430) 

- Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
(codi 92A0) 

- Alzinars i carrascars (codi 9340) 
- Pinedes mediterrànies (codi 9540) 

 Imatge 2: Delimitació dels hàbitats d’interès comunitari 
realitzada en el DIE  
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Sens perjudici de l’anterior, caldrà verificar i valorar la presència dels hàbitats d’interès 
comunitari Prats mediterranis rics en anuals, basòfils, (Thero-Brachypodietalia), de caràcter 
prioritari, així com a les clapes de pinedes de pi blanc que es troben situades al mig de les 
grans extensions cerealístiques, d’acord amb l’informe dels Serveis Territorials a la Catalunya 
Central del Departament de Territori i Sostenibilitat pel que fa al vector medi natural, de 25 
d’agost de 2017. D’altra banda, caldrà analitzar la presència de vegetació en el marge 
occidental del terme municipal.  
 
Pel que fa a la connectivitat, tal i com es conclou en el DIE, cal destacar com un requeriment 
ambientalment rellevant la manca d’una connectivitat ecològica i cívica com a conseqüència 
de l’extensió de les àrees industrials existents en el terme municipal i de les infraestructures 
C-16 i C-25. En aquest sentit, es valora l’estudi de la connectivitat i permeabilitat ecològica 
realitzat en recollir la valoració realitzada en el PDUPB i on pren especial rellevància el 
caràcter estratègic dels separadors urbans i industrials entre les zones urbanes i industrials a 
la zona del Pla del cementiri. D’altra banda, el DIE identifica els passos de riera que passen 
sota de les infraestructures viàries – principalment la C-25 i la C-16 - que poden configurar 
punts d’oportunitat per millorar la connectivitat nord-sud del municipi.  
 
Pel que fa a l’anàlisi de la connectivitat, caldrà parar especial atenció als espais d’interès 
connector a nivell comarcal identificats en el PPMNB, els quals es recullen en el DIE aportat. 
En relació amb l’anterior, cal constatar que malgrat els Plans de les Oliveres està considerat 
com un espai d’interès connector a nivell comarcal segons el PPMNB, aquest enclavament 
s’ha definit una zona de baixa sensibilitat ambiental. En aquest sentit, l’EAE haurà de valorar 
aquells espais de valor connector d’interès comarcal amb una major sensibilitat ambiental, 
tenint en compte el grau de fragmentació ecològica que presenta el municipi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 3: Sensibilitat ambiental per l’àmbit dels Plans de les Oliveres segons el DIE i definició dels espais d’interès 
connector a nivell comarcal segons el PPMNB.  
 
D’altra banda, l’EAE haurà d’aprofundir en l’anàlisi dels terrenys que formen part de l’Anella 
Verda de Manresa inclosos dins el terme municipal de Sant Fruitós de Bages (Parc de 
l’Agulla, el regadiu del Poal, etc.). En aquest sentit, caldrà valorar com un punt estratègic 
l’enclavament del polígon industrial de Can Grau a l’hora de millorar la connectivitat de 
l’Anella Verda i corregir els impactes d’aquesta implantació, tal i com es suggereix en 
l’informe emès per l’associació Meandre, en data 29 d’agost de 2017. 
 
Finalment, i pel que fa a la connectivitat ecològica, caldrà valorar aquells enclavaments 
definits en l’informe emès pels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de 
Territori i Sostenibilitat pel que fa al vector medi natural (bosc del Reguer, serrats del Guix, de 
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les Feixes i del Carreta) com a petits reductes que faciliten la connexió de diferents espècies 
pròpies d’hàbitats àrids. D’altra banda, s’hauran d’identificar els marges arbrats associats als 
espais agrícoles atenent la seva contribució a la biodiversitat i a la permeabilitat ecològica.  
 
Pel que fa a la fauna, dins el DIE s’incorpora la delimitació de les àrees d’interès faunístic 
presents en el terme municipal, on s’hi destaca la presència de la llúdriga (Lutra lutra) situada 
al pas del riu Llobregat per Torroella de Baix. L’EAE haurà de tenir en compte – tal i com 
s’indica en l’informe emès pel que fa al medi natural- que la llúdriga té vigent un pla de 
conservació (Ordre MAB/138/2002) i que esdevé una espècie silvestre en règim de protecció 
especial i protegida per la legislació vigent. 
 
Malgrat es valori positivament la descripció dels serveis ecosistèmics, s’haurà de valorar el 
grau d’afectació a la naturalitat d’aquest curs fluvial com a conseqüència de l’augment de la 
freqüentació i la intensitat d’ús tenint en compte que els serveis culturals i recreatius es 
concentren majoritàriament a la llera del Llobregat 
 
- PAISATGE 

Tal i com es recull en el DIE, Sant Fruitós de Bages forma part de la unitat paisatgística Pla 
del Bages segons el Catàleg del paisatge de les Comarques centrals, en el qual es determina 
com una debilitat remarcable l’escassa connectivitat entre els espais naturals protegits i els 
espais oberts que es troben al voltant del Pla del Bages. Com a fortaleses, es destaquen el 
llegat patrimonial, els paisatges vinculats a l’aigua (com la sèquia de Manresa i el riu 
Llobregat) i els murs de pedra, entre d’altres. Pel que fa aquest darrer aspecte, l’EAE haurà 
d’identificar les barraques de pedra existents i estudiar la seva rellevància dins el patrimoni 
paisatgístic del terme municipal.  
 
L’EAE haurà de valorar tant l’impacte paisatgístic existent com el potencial que es pot derivar 
de les actuacions urbanístiques proposades atenent les fortaleses i valors paisatgístics amb 
la fragilitat paisatgística associada a la visibilitat del terme.  
 
- CANVI CLIMÀTIC 

Cal valorar favorablement el càlcul dels indicadors de vulnerabilitat i resiliència al canvi 
climàtic realitzat pel DIE. Segons aquests càlculs, el municipi presenta una vulnerabilitat 
mitjana de 3,66 respecte a un total de 10 i on els principals ítems són els de l’aigua i energia. 
Concretament, cal destacar els indicadors següents:  
 

− Canvis en els cultius.  
− Disminució de la disponibilitat d’aigua. 
− Canvis en els patrons de demanda energètica per a ús industrial. 
− Canvis en els patrons de demanda energètica en el sector energètic.  

 
Sens perjudici que es valori favorablement la informació aportada, l’EAE haurà de completar-
la calculant els GEH associats als consums energètics, del cicle de l’aigua, de la gestió de 
residus i de la mobilitat tant de la situació actual com de les derivades de cadascuna de les 
alternatives per tal de quantificar la participació real del terme municipal al canvi climàtic, tal i 
com s’expressa en l’informe emès per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic en data 28 d’agost 
de 2017. Per tal d’efectuar aquests càlculs, es recomana seguir el document tècnic elaborat 
per l’Oficina esmentada que s’adjunta a continuació: 
 
http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/redueix_emissions/guia_de_calcul_demissi
ons_de_co2/160411_Guia-practica-calcul-emissions_sense-canvis_CA.pdf 
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Així mateix, s’haurà de valorar l’augment de la vulnerabilitat del terme municipal en front dels 
riscs d’incendis forestals com a conseqüència del canvi climàtic.  
 
- MEDI AMBIENT ATMOSFÈRIC 

L’EAE haurà d’incorporar les consideracions efectuades en l’informe emès pel Servei de 
Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica en data 9 d’agost de 2017.  

 
- RISCOS 

En relació amb el risc d’inundabilitat, es reitera l’establert en l’apartat Cicle de l’aigua del 
present document d’abast. 
 
En relació amb els riscos geològics, el DIE aporta una mapa de despreniment de caigudes de 
roques i de petits esllavissaments, els quals es concentren al sud de la C-16 i al sud de la 
urbanització de les Brucardes. L’EAE haurà de completar la informació relativa als riscos 
geològics a partir de l’establert en l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
d’1 d’agost de 2017.  
 
Pel que fa al risc químic, l’EAE s’haurà de tenir en compte que el terme municipal presenta un 
risc alt pel transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT).  
 
4.1.4. Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla 
 
Tot i que es valoren positivament els objectius i criteris ambientals exposats en el DIE, es 
detecten certes mancances. En concret, pel que fa a l’objectiu corresponent a la biodiversitat, 
no es mencionen de forma més clara i específica els terrenys d’interès connector identificats 
en el mateix DIE; es constata l’absència de més criteris per tal d’assolir un creixement 
sostenible atenent el potencial de sòl pendent d’executar; i no s’han incorporat indicadors per 
realitzar una valoració quantitativa de la idoneïtat ambiental de les diferents alternatives. Per 
altra banda, caldrà incorporar un objectiu específic relatiu al canvi climàtic, tal i com es recull 
en l’informe emès l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic en resposta a les consultes 
efectuades.  
 
Per tant, es considera que l’estudi ambiental estratègic haurà de completar els objectius i 
criteris ambientals, així com els corresponents indicadors, que s’esmentaran a continuació. Es 
recorda que els objectius ambientals, tal i com es menciona en el DIE, es presenten ordenats 
jeràrquicament en funció de la importància relativa dels aspectes ambientalment rellevants. 
Així mateix, per tal de calcular convenientment els indicadors que s’esmenten a continuació, 
es recomana seguir les consideracions efectuades per aquesta Oficina Territorial a aquest 
efecte, i que es troben disponibles en l’enllaç següent: 
 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/publi
cacions/documentos/indicadors_publicacio_v1.pdf 
 
Objectiu 1. Evitar les noves ocupacions de sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model 
urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents, tenint en compte 
el sòl urbà pendent d’executar existent  
 
− Prioritzar la compleció i complexió del sòl urbà, en especial el relatiu a les activitats 

econòmiques i/o industrials, en detriment de desenvolupar nous sectors que impliquin un 
consum innecessari de sòl.  
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− Adequar els habitatges nous a les estimacions detectades segons les dinàmiques actuals 
demogràfiques per tal de realitzar un creixement ajustat a les necessitats reals del 
municipi, tenint en compte que el sòl esdevé un recurs natural limitat.  

− Evitar el creixement dels assentaments residencials de baixa densitat (urbanització Pineda 
Nord) tot promovent la consolidació dels buits urbans en aquells teixits compactes i 
complexos.  

− Evitar els nous creixements industrials, atenent el potencial urbà existent, tenint en compte 
la fragmentació territorial que se’n deriva. 

− Disminuir la superfície de sòl urbà o urbanitzable en espais vulnerables ambientalment.  
− Prioritzar actuacions de reutilització i reciclatge en sòl urbà.  
− Recuperació d’espais urbans i periurbans degradats prioritzant instruments de gestió que 

no suposin nous creixements. 
− Promoure la compactació dels nuclis existents i l’admissió d’usos mixtes compatibles tot 

respectant la tipologia edificatòria del municipi. 
− Promoure les actuacions de reutilització i adaptació en el sol urbà apte per acollir 

processos d’edificació i urbanització prèviament al desenvolupament de noves àrees 
d’expansió. 

− Dotar el municipi d’una xarxa d’espais verds urbans connectats entre sí i que facilitin una 
relació tova entre les zones urbanes i l’entorn no urbanitzable. 

− Estudiar el creixement del municipi a partir del desenvolupament dels sectors pendents del 
planejament vigent i propiciant un creixement compacte i continu. 

− Catalogar els camins rurals que permeten l’accés al sòl no urbanitzable i preveure les 
característiques que aquests hauran de tenir (amplada, tractament del ferm...) així com les 
distancies a les que es podrà situar qualsevol tanca o edificació.  

− Preveure la comunicació de les principals polaritats del municipi amb espais idonis per ser 
recorreguts a peu o amb bicicleta, tot definint itineraris paisatgístics que neixin centre dels 
diversos àmbits residencials incloent-hi el nucli urbà. 

 
Indicador B2. Percentatge de sòl artificialitzat  
Indicador B3. Previsió de nous habitatges 
Indicador B4. Intensitat d’ús per habitatge  
Indicador 1.1. Sòl urbà pendent de consolidar / Sòl urbà pendent de consolidar+Nou sòl urbanitzable 
(%) 
 
Objectiu 2. Realitzar una ordenació del sòl no urbanitzable adequada als valors naturals, 
ecològics i l’interès connector que presenta per tal d’assegurar la seva preservació i millora. 
 
− Preservar els elements d’interès ambiental protegits, reconeguts o catalogats pel 

planejament territorial, urbanístic i sectorial, amb una proposta normativa coherent amb les 
determinacions del planejament de rang superior. 

− Preveure una ordenació del sòl no urbanitzable atenent a la funcionalitat ecològica (amb 
especial èmfasi a la funcionalitat connectora) coherent amb la protecció dels valors 
ambientals detectats (Forestals, fluvials i agrícoles paisatgístics) i amb les propostes dels 
planejaments de rang superior. 

− Preservar els sòls de valor agrícola del municipi, especialment les zones agrícoles 
situades a la meitat est del municipi (zona del Parc de l’Agulla, Viladordis i hortes de la 
Sagrera). 

− Garantir el manteniment i millora dels hàbitats d’interès comunitari, en especial els 
associats al riu Llobregat. Preservar mostres suficients d’altres hàbitats naturals i 
seminaturals no representats o insuficientment representats. Considerar els prats 
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mediterranis de caràcter anual i les pinedes de pi blanc associades a les planes 
cerealístiques com elements d’interès natural rellevants.  

− Atorgar una protecció adequada als marges arbrats associats a les planes de conreus 
atenent la seva contribució pel que fa a la biodiversitat i permeabilitat ecològica.  

− Mantenir i millorar l’interès connector de la xarxa fluvial, els hàbitats naturals, els espais 
oberts i l’espai natural del riu Llobregat així com del riu d’Or i el torrent Bo per integrar-se 
en una xarxa d’espais naturals del municipi, evitant la seva ocupació i transformació.  

− Assegurar la preservació del bosc del Reguer i dels serrats del Guix, de les Feixes i de la 
Carreta, així com garantir la protecció dels plans de les Oliveres atenent la importància 
estratègica que presenten aquests sòls d’interès connector a nivell comarcal. 

− Assegurar el compliment de l’Ordre MAB7138272002, relatiu al pla de conservació de la 
llúdriga en tots els cursos fluvials on s’ha detectat la seva presència, evitant l’ocupació i 
usos que puguin afectar a la seva àrea de distribució.  

− Disminuir l’efecte barrera derivat de les infraestructures i del polígons industrials per tal de 
recuperar i garantir la permeabilitat ecològica del municipi en el conjunt de la matriu 
territorial.  

− Preservar i millorar els sòls que s’integren dins l’Anella Verda de Manresa i que formen 
part del terme municipal de Sant Fruitós del Bages.  

− Fomentar la naturalització dels espais lliures, evitant la proliferació d’espècies 
bioinvasores. 

− En relació als terrenys forestals, caldrà establir una zonificació i una regulació adequades, 
d’acord amb la legislació sectorial aplicable i, específicament, la Llei 6/1988, de 30 de 
març, forestal de Catalunya. 

− En relació amb la regulació de la xarxa de camins rurals i l’accés motoritzat al medi 
natural, caldrà atendre a allò que estableix la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1988, de 8 de juliol, de desplegament. 

 
Indicador B1- Percentatge d’ocupació en sòl no urbanitzable  
Indicador B5 - Grau de protecció del sòl no urbanitzable 
Indicador 2.1 – Grau d’ocupació dels sòls d’interès connector a nivell municipal i comarcal (%) 
Indicador 2.2- Distància mínima de protecció a la llera del riu Llobregat  
Indicador 2.3. Distància mínima de protecció a la llera del riu d’Or 
Indicador 2.4- Superfície mitjana d’ocupació territorialment continua de cada tipus d’habitat 
 
Objectiu 3. Incloure l’anàlisi dels riscos al si del procés de planejament amb l’objectiu de fer 
front als riscos observats i prendre les mesures pertinents per a minimitzar-ne els efectes. 
 
− Evitar la urbanització i l’edificació de les zones amb risc d’inundació. 
− Delimitar àrees de protecció contra incendis als polígons urbans propers a masses 

boscoses i zones amb risc d’incendi. 
− Considerar l’increment de risc d’incendi forestal com a conseqüència del canvi climàtic. 
− Tenir en compte les limitacions derivades del TRANSCAT a l’hora de promoure noves 

actuacions urbanístiques.  
− Tenir en compte les limitacions derivades de les zones en risc geològic.  
 
Indicador 3.1. Superfícies per usos dominants (en sòls urbans i urbanitzables) en zones 
afectades pel risc d’inundabilitat  
 
Objectiu 4. Minimitzar la contribució del planejament sobre les emissions de gasos amb 
efecte hivernacle i reduir la vulnerabilitat enfront els impactes del canvi climàtic.  
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− Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle derivades del Pla.  

− Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-ne la contribució al canvi 
climàtic mitjançant la potenciació de modes de transport més eficients i models 
d’assentament més compactes. 

− Incorporar en la futura implantació d’edificis l’obligatorietat de donar compliment a la 
Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis. 

− Possibilitar l’accessibilitat per mitjà de sistemes de transport sostenible (a peu, en bicicleta 
i en transport col·lectiu). 

− Fomentar, en la mesura del possible, un model de mobilitat més racional, garantint una 
amplada del sistema viari que possibiliti la continuïtat de les voreres i dels recorreguts per 
a bicicletes, i preveient espais suficients i ben localitzats per a l’aparcament de vehicles 
entorn del nucli urbà. 

− Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables.  
 
Objectiu 5. Considerar la qualitat paisatgística com a vector rellevant dins la planificació 
municipal, per tal de preservar-la, tot evitant la transformació d’aquells emplaçaments més 
vulnerables paisatgísticament. 
 
− Preservar el paisatge del Pla de Bages com un valor social i un actiu econòmic.  
− Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i harmonitzar els 

canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals tenint en compte la 
fragilitat paisatgística.  

− Donar un tractament de vora específic als fronts urbans amb l’objectiu d’integrar-los 
paisatgísticament amb l’entorn amb especial èmfasi als creixements residencials de l’est 
del nucli urbà i els fronts industrials del polígon del Riu d’Or. 

− Preservar els valors paisatgístics d’interès especial del municipi, i regular adequadament el 
sòl no urbanitzable, identificant els senders i itineraris naturalistes, així com els elements 
del patrimoni històric i cultural, per tal de relacionar-los i aconseguir la seva revalorització. 

− No afectar zones amb pendent significatiu, evitant-ne l’edificació i l’alteració de la 
morfologia del relleu, amb adaptació de l’ordenació a les formes del relleu i a les 
característiques geomorfològiques i geològiques del terreny, respectant els elements 
preexistents d’interès i minimitzant els moviments. 

− Atorgar un nivell de protecció adequat a les cabanyes de pedra identificades com un 
element rellevant del paisatge.  

 
Objectiu 6. Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i prevenir i 
corregir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica. 

 
− Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.  
− Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació. 
− Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia 

elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge. 
− Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar-ne els fluxos a l’hemisferi 

superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius.  
− Garantir la compatibilitat dels usos i les activitats en funció dels objectius de qualitat 

acústica, i en tots aquells casos que sigui necessari, preveure adequades zones de 
transició per assegurar la compatibilitat entre els diferents usos.  

− Integrar en el disseny dels nous creixements per fer compatible el seu desenvolupament 
tenint en compte la proximitat a infraestructures generadores de soroll. S’hauran d’establir 
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limitacions i criteris pel que fa a la distribució de les zones verdes i edificacions per a 
minimitzar l’impacte acústic sobre aquestes.  

− Integrar les consideracions i mesures del PDU per a la concreció i delimitació de la reserva 
de sòl per a l’establiment de l’Eix transversal ferroviari per fer compatible el pas de la 
infraestructura amb les zones residencials més properes, contemplant mesures pertinents 
en el cas que el PDU no ho faci.  

 
4.1.5. Validació de l’anàlisi d’alternatives 
 
El document ambiental es fonamenta en l’anàlisi de tres alternatives, les quals responen a 
finalitats diferenciades. En concret, planteja les alternatives següents: 
 
- Alternativa 0. Manteniment del planejament vigent. 
Correspon al planejament vigent i territorial vigent, incorporant les modificacions ja aprovades. 
Tal i com es recull en el DIE, aquesta alternativa presenta un gran desenvolupament tant de 
sòl residencial com industrial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 4: Alternativa 0. Font: Avanç de POUM  
 
Alternativa 1. Endreçar contra créixer. 
Aquesta alternativa es fonamenta en donar solució als problemes detectats en la diagnosi del 
planejament vigent a partir d’una estratègia de creixement contingut, centrat en la millora de 
les propostes d’ordenació dels àmbits ja previstos en el planejament vigent.  
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Imatge 5: Alternativa 1. Font: Avanç de POUM  
 
- Alternativa 2. Potenciació de la capitalitat econòmica.  
Planteja resoldre les problemàtiques detectades en el planejament vigent però reforçant de 
manera significativa la capacitat de donar sortida a les demandes d’activitats econòmiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 6: Alternativa 2. Font: Avanç de POUM 
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De forma sintètica, de les alternatives es deriven les determinacions següents:  
 

 

Alternativa 0 
Vigent (ha) 

Alternativa 1 
Endreçar (ha) 

Alternativa 2 
Potenciació 

(ha) 
Àrees de compleció residencial (ACR) 44,59 44,59 41,17 

Àrees de transformació residencial (ATR) 1,51 1,51 1,51 
Àrees de compleció d'activitats econòmiques 

(ACE) 40,24 41,07 44,56 
Àrees de transformació d'activitats 

econòmiques  - 62,20 - 
Sostre residencial (m st ) 177.785,00 165.848,00 139.510,00 

Habitatges  1.144,00 1.144,00 940,00 
Sostre activitats econòmiques  261.748,00 263.493,00 284.397,00 

Àmbits residencials en planejament vigent 5,29 5,29 8,70 
Àmbits industrials en planejament vigent 62,20 0,00 65,64 

Habitatges previstos  305,00 286,00 525,00 
Sostre residencial 33.557,00 33.557,00 59.895,00 

Sostre industrial  335.443,00 0,00 356.082,00 
Total sostre potencial en SUC 61.533,00 61.533,00 61.533,00 

Total habitatges potencial SUC  379 379 379 
TOTAL HABITATGES 1.828,00 1.809,00 1.844,00 

TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL 272.875,00 260.938,00 260.938,00 
 Àrea d’interès territorial AIT1 Parc de l'Agulla 108,08 111,86 111,86 

Àrea d’interès territorial AIT2 Parc logístic - - 
37,29 ha 

Sostre 
37.291,50 

Àrea d’interès territorial AIT3 Equipaments 
territorials  - - 16,00 ha 

Sostre   40.000 

Àrea d’interès territorial AIT4 Industrial estratègic  - - 90,00 ha 
Sostre  270.000 

SUPER. ZONA ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
(HA) 102,44 103,27 253,48 

SOSTRE ZONA ACTIVITATS ECONÒMIQUES 597.191,00 263.493,00 987.770,50 
Taula 2: Determinacions de les alternatives. Font: elaboració pròpia a partir de l’avanç del POUM  
 
Pel que fa a la descripció de les alternatives, es constata que aquestes no incorporen cap 
informació relativa al tractament i ordenació del sòl no urbanitzable, unes 1.660 ha que 
corresponen al 74% de la superfície del terme municipal, de manera que no permet valorar de 
manera adequada la seva idoneïtat ambiental. Així mateix, cap de les alternatives estableix 
quina és la classificació resultant del sòl i, per tant, limita la valoració de les mateixes atenent 
que no es pot determinar el consum real del sòl en relació amb el planejament vigent.  
 
En conseqüència, caldrà millorar la descripció de les alternatives establint de manera clara les 
diferents propostes d’ordenació del sòl no urbanitzable en funció de les qualificacions 
definides. Així mateix, s’haurà de quantificar la classificació del sòl en cadascuna de les 
alternatives i concretar les determinacions que se’n deriven.  
 
Pel que fa a l’estudi de les alternatives, es valora favorablement la metodologia emprada ja 
que es puntuen les tres alternatives estudiades atenent el grau d’adequació per cadascun 
dels criteris ambientals definits, establint un màxim de 4 –molt compatible- i un mínim d’1- poc 
compatible: l’alternativa 1 obté la millor puntuació, seguida de l’alternativa 2 i de l’alternativa 
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0. Sens perjudici de l’anterior, es constata que manca una justificació que permeti corroborar 
el grau d’acompliment. En aquest sentit, cal fer les consideracions següents: 
 
D’una banda, cal posar en qüestió que l’alternativa 2 – corresponent a potenciar l’activitat 
econòmica- s’adeqüi més a l’objectiu de minimitzar el consum de sòl que l’alternativa 0 –
corresponent al planejament vigent. Es recorda que l’alternativa 2 no només manté les 
mateixes determinacions existents sinó que estableix un creixement addicional d’unes 151 ha 
(corresponents als AIT 2, AIT 3 i AIT 4), sense tenir en compte la manca de  compleció dels 
buits industrials existents ni justificar la necessitat d’un equipament hospitalari supramunicipal 
tal i com es recull – d’altra banda- en l’escrit de l’Associació Meandre, de 29 d’agost de 2017.  
 
Així mateix, cal posar de manifest que cap de les alternatives plantejades no té en compte les 
estimacions de població realitzades en la mateixa documentació, de manera que no 
s’adeqüen a les necessitats definides. Mentre que la previsió màxima d’habitatges realitzada 
en l’avanç de POUM no arriba als 900 habitatges, les tres alternatives estudiades preveuen 
uns 1.828 habitatges nous. En aquest sentit, cal qüestionar que les alternatives realitzin un 
consum racional del sòl, globalment eficient, que tingui en compte els condicionants 
ambientals i urbanístics existents.  
 
Pel que fa a l’objectiu de considerar la biodiversitat com un element d’interès, tal i com s’ha 
manifestat anteriorment, cap de les alternatives presenta un nivell de detall suficient que 
possibiliti la seva valoració ja que no s’incorpora la regulació del sòl no urbanitzable. Per tant, 
no es pot assegurar que en el desenvolupament de les alternatives es preservin de manera 
adequada els sòls d’alt valor agrícola, el manteniment dels hàbitats d’interès comunitari, etc.  
 
Així mateix, pel que fa al criteri de mantenir la permeabilitat ecològica dins la matriu territorial, 
es constata que l’alternativa 2 obté la mateixa valoració que l’alternativa 1, les quals superen 
amb escreix l’alternativa 0. Aquesta valoració no es considera adequada, ja que en 
l’alternativa 2 es proposen les Àrees d’Interès Territorial 2, 3 i 4 que suposen el 
constrenyiment del riu d’Or i l’afectació dels Plans de les Oliveres, ambdós enclavaments 
identificats com espais d’interès connector a nivell comarcal d’acord amb l’establert en el Pla 
de protecció del medi natural del Bages (PPMNB), tal i com es recull en el mateix DIE. Per 
tant, el desenvolupament de l’alternativa 2 consolida i agreuja l’efecte barrera ja detectat en la 
diagnosi ambiental realitzada i, en cap cas, pot tenir la mateixa valoració que l’alternativa 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 7: Definició de les AIT 2, 3 i 4 de l’alternativa 2 i espais d’interès connector identificats en el PPMNB 
 
En relació amb l’adequació del objectiu relatiu al medi atmosfèric, es recorda que caldrà 
valorar de manera independent la participació de cadascuna de les alternatives sobre el canvi 
climàtic. En aquest sentit, cal alertar sobre els creixements d’activitats econòmiques de 
l’alternativa 2 comportaran un augment de les emissions de GEH considerable, tant pel 
consum energètic derivat d’aquestes implantacions com sobretot pel transport associat.  

C. d'Aragó, 244-248  
08007 Barcelona 
Tel. 93 214 70 00 
Fax 93 214 70 58 
otaaabcn.tes@gencat.cat 

 19 
 
 
 

 

 

usuari
Resaltado

usuari
Nota adhesiva
suggeriment de Meandre

usuari
Resaltado

usuari
Resaltado

usuari
Resaltado

usuari
Resaltado

usuari
Resaltado

usuari
Resaltado

usuari
Resaltado

usuari
Resaltado



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*02E80U1CLPUE1P0B8DSDJFUPU70YXJ4K*
02E80U1CLPUE1P0B8DSDJFUPU70YXJ4K

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
Data creació còpia:

28/09/2017
Data caducitat còpia:

28/09/2020
Pàgina 20 de 24

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Laura Fonts Torres, CPISR-
1 C Sergi Miquel Ruiz 28/09/2017,
28/09/2017

 

Per tant, i atenent les consideracions efectuades anteriorment, l’EAE haurà de completar i 
millorar l’anàlisi de les alternatives estudiades, aportant una justificació escrita i/o gràfica del 
grau d’acompliment dels objectius i criteris ambientals expressats en el present document 
d’abast, per així poder corroborar la seva adequació.  
 
4.2. Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç del Pla 
 
Una de les mancances que presenta el document ambiental, compartit amb l’avanç del 
POUM, es que no es selecciona cap alternativa.  
 
Malgrat en el document ambiental es conclogui que l’alternativa 1 esdevé la més viable a 
nivell ambiental ja que presenta una major adequació al requeriment de garantir un 
creixement sostenible, no s’exclou de forma clara i rotunda l’alternativa 2. En aquest sentit, el 
document ambiental afirma que malgrat l’alternativa 2 no s’ajusti a l’objectiu de minimitzar el 
consum de sòl, planteja un model de gestió de sòl que a la llarga podria aportar beneficis 
ambientals adduint que es podrien gestionar de manera pública el nou sòl industrial, la qual 
cosa permetria obtenir recursos per a obtenir sòls d’interès ambiental i paisatgístic.  
 
Val a dir que aquesta justificació no es considera adequada ja que, sens perjudici que 
aquests nous terrenys d’activitat econòmica siguin de titularitat pública – fet que en cap cas 
queda certificat en la proposta-, el desenvolupament d’aquestes AIT 2, 3 i 4 comporten 
l’ocupació de sòls agroforestals d’interès estratègic per a la connectivitat a nivell comarcal, 
agreujant de manera significativa i permanent els impactes derivats de l’efecte barrera 
existent en el municipi, segons s’indica en el mateix DIE.  
 
D’altra banda, tal i com s’ha anat reiterant, l’alternativa 2 esdevé contrària al principi de 
desenvolupament urbanístic sostenible de realitzar un creixement adequat a les necessitats 
reals del municipi, tenint en compte que suposa la previsió d’unes noves 128 ha per activitats 
econòmiques, incrementant en 160% respecte les zones industrials i comercials existents en 
l’actualitat, sense haver realitzat una adequada compleció i acabament del sòl d’activitats 
pendent d’executar (un total de 44 ha en sòl urbà i en 28 ha en sòl urbanitzable). A més, no 
es pot obviar l’impacte sobre el canvi climàtic que es pot derivar de l’increment de 300.000 m2 
de sostre per a noves activitats que suposarien l’AIT 2 i l’AIT 4, tant per consum energètic 
com per l’emissió de GEH derivats del transport.  
 
Atenent l’anterior, l’EAE haurà de prioritzar l’alternativa ambientalment més viable, descartant 
l’alternativa 2 atenent la manca d’adequació als objectius ambientals establerts en el mateix 
DIE i als requeriments ambientals que caracteritzen el municipi de Sant Fruitós de Bages.  
 
Ara bé, tot i la millora ambiental que suposa l’alternativa seleccionada en relació amb les 
altres dues, pel que fa a la seva viabilitat ambiental cal realitzar les consideracions següents:  
 
Pel que fa a l’objectiu ambiental de realitzar un creixement adequat a les necessitats reals del 
terme municipal, cal recordar que de l’alternativa 1 es deriva un total de 1.828 habitatges, 
superant amb escreix els 880 habitatges previstos en l’estimació màxima realitzada en l’avanç 
de POUM. Això es tradueix amb un consum de sòl d’ús residencial superior a les necessitats 
detectades i, per tant, no s’ajusta a l’objectiu de realitzar un desenvolupament urbanístic 
sostenible. A més, cal tenir en compte que el sòl urbà consolidat hi ha un total de 379 
habitatges potencials. 
 
D’altra banda, pel que fa al sòl industrial, l’alternativa 1 manté les determinacions del 
planejament vigent sense definir una estratègia de compleció del sòl urbà per activitats 
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econòmiques prèvia al desenvolupament de nous sectors. Tampoc no estableix cap 
estratègia de reducció d’aquells sòls urbanitzables d’ús industrial que no s’han desenvolupat 
en els darrers 20 anys per tal d’adequar el creixement a les dinàmiques que han condicionat 
l’estat actual del terme municipal. En aquest sentit, cal constatar que l’alternativa 1 inclou com 
àrees de compleció d’activitats econòmiques (ACE), sectors previstos pel planejament vigent 
que no s’han desenvolupat ni tramitat, com el SUD Industrial del Nucli (ACE 1a), el SUD 
Torroella (ACE 5) i el SUND Sant Isidre IV (ACE 3). A continuació, s’analitza la viabilitat 
ambiental d’aquests sectors: 
 
Cal constatar que l’ACE 3 Sant Isidre IV, amb una superfície de 33 ha, comporta el 
creixement del polígon industrial Sant Isidre a unes 90 ha, de manera que cal qüestionar que 
respongui a una estratègia de compleció urbana, reiterant-se les consideracions generals 
efectuades sobre el potencial de sòl urbà pendent d’executar. A més, l’ACE 3 comporta 
l’afectació de sòls d’alt valor agrícola ubicats a la meitat est del terme municipal corresponent 
a l’anomenat Parc de l’Agulla, àrea d’interès territorial que forma part de l’anomenada Anella 
Verda de Manresa. A banda que la pèrdua de sòl agrícola de valor esdevé contrària als 
objectius i criteris ambientals del DIE, cal tenir en compte l’impacte paisatgístic derivat de la 
potencial implantació d’aquest sector i la corresponent pèrdua de qualitat paisatgística 
associada als valors naturals, estètics i productius del Parc de l’Agulla.  
 
En quant a l’ACE 5 Torroella, es posa de manifest que es situa en un punt de feblesa de 
connexió associat al riu Llobregat, segons exposa el Pla director urbanístic del Pla de Bages. 
Per tant, el seu desenvolupament pot afectar el permeabilitat ecològica associada al riu, 
consolidant i agreujant l’estrangulament de les seves ribes amb la conseqüent pèrdua de 
l’interès connector. Així mateix, l’execució d’aquest sector pot comportar la banalització dels 
hàbitats naturals associats a la llera del riu i a la seva qualitat ecològica, fet rellevant atès que 
aquest sector forma part d’una àrea de cria de la llúdriga, espècie considerada d’interès 
faunístic i objecte d’un Pla de recuperació. Finalment, no es pot obviar que el risc hidrològic 
existent pot condicionar el desenvolupament d’aquest creixement industrial.  
 
 
5. Determinacions per al desenvolupament de l’alternativa seleccionada 
 
Examinada la documentació aportada, caldrà completar l’estudi ambiental estratègic amb 
aquells aspectes assenyalats en cursiva en el present document d’abast. Específicament, 
s’atendrà als objectius i criteris ambientals definits en l’apartat 4.1.4, tot garantint la seva 
integració en la proposta d’ordenació del Pla. 
 
Alhora, caldrà completar la justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa proposada, 
d’acord amb allò que s’indica en els apartats 4.1.5 i 4.2. En tot cas, es recorda que aquesta 
justificació atendrà específicament a aspectes ambientals, tot descartant aquelles alternatives 
que no s’ajusten als objectius i criteris ambientals definits.  
 
D’altra banda, pel que fa a la valoració ambiental de la proposta del Pla, es considera que 
l’alternativa seleccionada haurà de donar compliment a les consideracions següents: 
 
La proposta haurà de prioritzar la compleció i rehabilitació de la trama urbana d’ús industrial, 
atenent l’elevat potencial de sòl urbà pendent d’executar detectada en l’avanç de POUM, 
evitant la creació i desenvolupament de nous polígons. En aquest sentit mateix, la proposta 
haurà d’estudiar estratègies de reducció del sòl urbanitzable d’ús industrial previst en el 
planejament vigent i que no s’ha desenvolupat, com són el SUND Sant Isidre IV, tenint en 
compte l’impacte sobre el Parc de l’Agulla i els sòls d’alt valor agrícola associats, i el SUD 
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Torroella, atenent l’afectació als valors naturals i ecològics que es pot derivar del seu 
desenvolupament.  
 
A més, en la futura estratègia de compleció del polígon industrial Can Grau, es recomana dur 
a terme actuacions per tal d’obrir el corredor ecològic del camí del Grau i el ramal de Vilordís 
de la Sèquia i establir en aquest àmbit un punt estratègic de connectivitat de l’Anella Verda de 
Manresa amb el Parc de l’Agulla, tal i com es suggereix en l’escrit emès per l’associació 
Meandre, de 29 d’agost de 2017.  
 
Pel que fa al creixement residencial, la proposta haurà d’ajustar el creixement previst a les 
previsions demogràfiques definides en el mateix avanç de Pla, per tal de realitzar un consum 
de sòl adequat, evitant les expansions innecessàries. Així mateix, caldrà prioritzar la 
compleció de la trama urbana, i en especial, del nucli de Sant Fruitós, atenent el seu caràcter 
complex i compacte. Pel que fa aquest aspecte, caldrà valorar la necessitat de desenvolupar 
el SUD La Pineda de Bages, atenent el caràcter discontinu i extensiu que presenta aquesta 
urbanització dispersa, tenint en compte, a més, la proximitat que presenta a la línia ferroviària 
de mercaderies. 
 
En relació amb el sòl no urbanitzable, a banda d’ajustar-se a les determinacions establertes 
pel sistema d’espais oberts del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals i al Pla 
director urbanístic del Pla de Bages, caldrà realitzar una ordenació i regulació adequada als 
valors naturals i ecològics que caracteritzen el terme municipal de Sant Fruitós de Bages. En 
aquest sentit, caldrà parar especial atenció a les consideracions següents:  
 

− La regulació del sòl no urbanitzable haurà de preservar i potenciar el sòls agrícoles 
amb alt valor, evitant la implantació d’edificacions i usos que comportin la banalització 
d’aquests sòls d’interès. Es consideren rellevants els espais agrícoles de l’entorn de 
l’Agulla, les hortes de Poal i de Viladordis, i les àrees agrícoles de secà entre la 
Sèquia i el riu d’Or.  
 
A més, la proposta haurà de garantir la preservació dels terrenys agroforestals 
associats als Plans de les Oliveres, evitant la seva fragmentació, atenent l’interès 
connector a nivell territorial que presenten.  

 
− S’hauran d’integrar els cursos fluvials en la proposta d’ordenació del sòl no 

urbanitzable, proposant una distància de protecció associada a aquests per tal de 
preservar i millorar la vegetació de ribera associada. En especial, caldrà definir una 
protecció adequada del riu Llobregat, del riu d’Or, del torrent Bo, del torrent Freixes i 
dels seus terrenys adjacents, evitant en tot cas el seu constrenyiment, ja que 
presenten un interès connector identificat en el Pla director urbanístic Pla de Bages i 
en els treballs de redacció del Pla de protecció del medi natural del Pla de Bages. 
 

− Garantir la preservació dels terrenys forestals presents, tant els catalogats com 
hàbitats d’interès comunitari com els identificats en l’informe emès pels Serveis 
Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat pel que 
fa al vector medi natural, ja que aquests suposen un increment de la biodiversitat i de 
l’interès connector tenint en compte el predomini existent de la coberta agrícola que 
caracteritza el municipi de Sant Fruitós de Bages.  
 

− Preservar els hàbitats associats a la fauna d’especial interès compresa en el municipi, 
com és el cas de la llúdriga i de l’àliga cuabarrada.  
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− Garantir una continuïtat clara entre el sòl no urbanitzable i els espais verds urbans que 

formen part del sòl urbà. En aquest mateix sentit, s’hauran d’estudiar les actuacions 
necessàries per tal de minimitzar l’efecte barrera existent associat als eixos 
estructurants C-16 i C-25 i per l’extensió dels polígons industrials.  

 
Així mateix, la proposta haurà de tenir en compte els riscos hidrològics detectats, assegurant 
el compatibilitat dels usos permesos en la zona de flux preferent i en la zona inundable 
definides en el Reglament del domini públic hidràulic, incorporant les mesures estructurals 
necessàries per assolir aquesta  compatibilitat. Es recorda que aquestes mesures hauran de 
contemplar una memòria valorada de les obres a realitzar en la què es desenvolupin les 
propostes per tal de disminuir els riscos d’inundació, incorporant una modelització hidràulica 
abans i després de les obres.  
 
 
6. Modalitats d’informació i consulta, i identificació de les administracions públiques 
afectades i del públic interessat 
 
Les actuacions d’informació i consulta del Pla en relació amb el procediment d’avaluació 
ambiental, es realitzaran de conformitat amb l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. La fase de consultes sobre el document d’aprovació inicial, que 
inclourà l’estudi ambiental estratègic juntament amb un resum no tècnic del mateix, es 
realitzarà per l’òrgan substantiu a les administracions públiques afectades i al públic 
interessat que es cita a continuació, sens perjudici que siguin consultats altres organismes 
segons la legislació vigent. 
 
6.1. Administracions públiques afectades 
 
− Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
− Agència Catalana de l’Aigua 
− Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la 

Catalunya Central  
− Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central 
− Direcció General de Transports i Mobilitat 
− Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial  
− Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
− Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural  
− Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
− Oficina Catalana de Canvi Climàtic 
− Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  
− Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
− Agència de Residus de Catalunya 
− Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
− Consell Comarcal del Bages 
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6.2. Públic interessat 
 
- El Saüquer 
- ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura 
- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
- Meandre - Associació per a la preservació del patrimoni natural del Pla de Bages 
 
 
       Vist i plau 
 
El tècnic de l’Oficina Territorial d’Acció  La cap de l’Oficina Territorial d’Acció 
i Avaluació Ambiental de Barcelona   i Avaluació Ambiental de Barcelona 
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