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INFORME MEDI AMBIENTAL. PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR 
INDUSTRIAL DE CAN GUILLEUMES 

 
 

1. Introducció 
 
El present Informe Ambiental es redacta d’acord amb l’article 66 DE la llei 3/2012 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme:  
 
Article 66. Documentació dels plans parcials urbanístics 1. Els plans parcials urbanístics es 
componen, formalment, dels documents següents: 
......... 
i) La documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l’informe mediambiental. 
 
Aquest informe ambiental complementa el PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR INDUSTRIAL 
DE CAN GUILLEUMES que proposa desenvolupar i regularitzar la situació d’aquest antic sector 
industrial format per un conjunt d’edificacions agrupades d’una manera caòtica, majoritàriament 
d’edificacions antigues i de qualitat baixa on es poden combinar activitats diferents en cada nau. 
 

2. Situació 
 
El sector es troba ubicat al sud del municipi al costat esquerra (oest) de la carretera d’Arbúcies, prop 
de la riera de Breda. 
 
El sector limita amb: 
 

- Nord amb el avinguda de Guilleumes i el sector PP11 Can Guilleumes ja desenvolupat i 
urbanitzat.  

- Sud zona forestal que correspon al sector PP1 Petrunes Guilleumes pendent de 
desenvolupar 

- Est avinguda de Guilleumes i sòl urbà 
- Oest carrer de avinguda Can Guilleumes, la riera de Breda i el sector PP2 Can Ribas 

pendent de desenvolupar. 
 
Les coordenades UTM (ETR S89) del centre del sector són: 
 
 X= 462.990  Y= 4.621.660  Z= 151 
 
Tot el sector correspon a l’antic polígon Industrial Can Guilleumes delimitar en bona part per 
l’avinguda Can Guilleumes amb tota la zona ja urbanitzada que hi trobem i només en l’extrem nord-
est i sud-oest, s’engloben dins els límits del nou sector  dos petits retalls de sòl a hores d’ara sense 
urbanitzar. 
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 5. Geologia 
 
El municipi de Breda, geològicament, forma part de la zona de transició entre la Serralada Prelitoral i 
la Serralada Litoral, dins de la Depressió del Vallès Oriental, a l’extrem nord d’aquesta darrera unitat.  
Geològicament, la major part del terme municipal de Breda està situat dins de la conca al·luvial de la 
riera de Breda, pel que els materials que hi trobem corresponen a materials al·luvials del quaternari 
com correspon a tot l’entorn de la zona del projecte i que correspon la Plana al·luvial de Breda, on 
s’hi aporten els materials al·luvials del quaternari (Qv2), corresponents a les aportacions de Blocs, 
graves, sorres i argiles. Ventalls al·luvials correlacionables amb les terrasses fluvials Qt2 del Plistocè 
superior.  
 
Pel que fa als espais i elements d’interès geològic (geòtops o geozones), la zona del projecte queda 
fora de qualsevol nivell de protecció. Tampoc se sap de la presència de cap jaciment paleontològic 
(fòssils) inventariat o conegut i dins la zona del projecte ni en el seu entorn immediat. 
 
En la imatge següent es pot observar el mapa geològic de la zona: 

  
 

 
6. Edafologia 

 
Les tipologies de sòls més representatives que trobem a Breda i a l’entorn de l’àmbit d’estudi són- 
Sòls de les àrees al·luvials: presenten un drenatge mitjà donada la seva textura fina amb elements 
grollers no salins i amb una capacitat de retenció d’aigua mitjana-baixa. Són el tipus de sòls 
representatius de la plana de Breda, amb una capacitat drenant mitjana i una bona potencialitat per a 
destinar-los a l’activitat agrícola.  

 
En la zona del projecte, l’implantació de l’actual sector ha comportat canvis en els horitzons del sòl,  
on el sòl original s’ha substituït per àrees compactades i pavimentades per facilitar la edificabilitat de 
la zona i el moviment dels vehicles.  
 

ZONA DE PROJECTE 

Quaternari. Materials al·luvials (Qv2) 

Conglomerats, gresos i lutites de 
l’eogen (NMcg1) 

Quaternari. Dipòsits sedimentaris (Qt1)
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Pel que fa a la possible contaminació dels sòls, malgrat ser un sector industrial des de fa monts anys, 
no es té constància de la presència de sòls contaminats, ja que si bé hi ha activitats industrials 
existents en l’àrea de projecte, aquestes tenen les àrees de treball pavimentades i les activitats 
implantades no són potencialment contaminants. 

 
 
7. Hidrologia 

 
Tota la zona del projecte correspon a la conca fluvial de la Tordera dins de la subconca de la riera de 
Breda. En el cas del municipi de Breda està clarament delimitat per dues rieres, la de Breda a l’oest i 
la de Repiaix a l’est. La riera de Breda fa de límit occidental al peu dels vessants orientals del massís 
del Montseny, baixant des de Can Padró. Té una conca de 28,5 km2 (incloent-hi aquí la riera de 
Repiaix i la seva conca, que són subsidiàries de la riera de Breda), i una longitud de 7,5 km. Les 
dues rieres conflueixen a l’extrem sud del terme i posteriorment aquesta riera desguassa a la 
Tordera.  
 
Centrant-nos a la zona del polígon Industrial Guilleumes la riera de Breda passa a tocar el sector 
oest, però fora dels límits del  projecte. És la típica riera mediterrània que només porta aigua en els 
mesos més humits i queda seca els mesos d’estiu.  
 

 
Riera de Breda en un punt proper a la zona del projecte  
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8. Qualitat de l’aire 
 
La zona d’estudi, es troba a la Zona de Qualitat de l’Aire de Catalunya (ZQA) anomenat “Comarques 
de Girona” o “Zona 8”. És una àrea on les zones rurals representen la major part del seu territori, ja 
que menys del 20% dels municipis poden presentar àrees urbanes. Es donen nivells mitjans 
d’emissions difuses provinents de les activitats domèstiques i del trànsit urbà. Hi ha focus industrials 
aïllats com és el cas que ens ocupa. 
 
A Breda, d’acord amb les dades de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
de Catalunya (XVPCA) del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, el municipi que té fins a 
6 indústries censades al CAPCA (Catàleg d’activitats industrials potencialment contaminants de 
l’atmosfera), classificades com a B  (industries de materials per a la construcció, fabricació de 
ceràmica i similars). 
 
A la zona de projecte i en tot el terme municipal, el nivell de qualitat de l’aire és molt bo ja que no hi 
ha un trànsit significatiu de vehicles (les grans vies de comunicació de la comarca passen lluny de 
Breda), ni tampoc hi ha industries de transformació importants que puguin generar als nivells 
d’emissions industrials significatius. A més al trobar-nos dins una vall i molt envoltada de vegetació, 
el nivell de dispersió de partícules i renovació de l’aire és bo. 

 
 
9. Vegetació 

 
La vegetació potencial dins el sector correspondria a la comunitat de verneda amb ortiga boda del 
territori catalanídic que seria una formació molt frondosa amb un estrat arbori (arbres de fulla caduca)  
i herbaci molt dens, tot i que no hi falten arbust i mates sovint de fullatge persistent. 
 
A dia d’avui aquesta comunitat pràcticament no la trobem a l’entorn o queda molt limitada a l’entorn de 
la riera de Breda, ja fora d la zona en estudi, però la verneda original ha estat substituïda per arbres 
interessants per la seva explotació com són els plàtans o les robínies. En quan a la vegetació 
arbustiva i herbàcia és densa i abundant, però amb un clar domini d'espècies oportunistes com les 
acanyes i les romegueres molt acostumades a subsistir en entorns degradats i transformats com és 
aquest cas. 
 
Dins el sector la vegetació present és mínima i es limita als espais no urbanitzats localitzats a l’extrem 
nord-est, sud i sud-oest. En aquestes esplanades degradades, a dia d’avui terrenys erms que des de 
fa anys s’han deixat de conrear, hi trobem vegetació herbàcia amb presència d’alguns peus arboris 
sobre tot robínies (Robinia pseudoacacia). També, en els punts més degradats i davant la falta de 
manteniment, els esbarzers (romegueres) (Rubus ulmifolius), cada vegada van agafant més extensió 
com també en petites zones a tocar de les parets de les naus. 
 
En algun pati de les naus hi trobem diversos peus d’arbori d’enjardinament, per tant plantats com són 
Negundo (Acer negundo) o moreres (Morus alba) que es van plantar en el seu moment per fer ombra. 
 
La vegetació que envolta la riera de Breda, en el límit sud-oest del sector, correspondria a vegetació 
de ribera, però totalment alterada ja que la verneda original no hi és present i com a molt hi trobem 
peus plantats de robínies, pollancres o plàtans que s’han anat tallant i explotant en les darreres 
dècades. 
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Dins el sector no hi ha presencia d’arbres protegits o de tipus monumental ja sigui a nivell de la 
normativa municipal o autonòmica, ni tampoc peus destacables per la seva mida, valor sentimental o 
tradicional o ser d’alguna espècia singular. 
 
Per tant el valor de la vegetació present en el sector es valora com a mínim. 
 

 
9. Fauna i població animal 

 
La zona on ens trobem correspon a un espai planer de transició entre espais forestals que trobem 
allunyats com el nord-oest, els terrenys erms parcel·lats d’antics conreus localitzats al sud i les zones 
urbanes del nord i est, però amb un estat de conservació baix i gaire be en la seva totalitat convertit 
en un entorn urbà industrial amb antigues edificacions, algunes que s’han recuperat com a naus 
industrials i altres abandonades des de fa anys.  
 
L’element més destacable en quan a la fauna correspon al pas a l’extrem sud-oest de la riera de 
Breda un interessant espai connector entre els boscos del Montseny i la Tordera amb el seu delta, i 
que a tocar l’àrea en estudi conserva un cert bosc en galeria que l’hi potencia aquest valor connector. 
 
Aquesta significativa alteració i degradació del sector comporta que la fauna present en el mateix es 
valori com a generalista, de tipus clarament urbà, amb poca presència d’animals i els pocs que hi 
trobem són espècies molt acostumades a conviure amb l’home i aprofitar els ambients degradats 
(rosegadors, pardals, orenetes,...). Només en moments puntuals la fauna més pròpia d’espais oberts 
que trobem al sud pot acostar-se al sector per buscar-hi menjar o com a refugi temporal 
 
Així l’interès ambiental de la fauna present es valora com a mínim. 
 

 
10. Paisatge 

 
Segons el “Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines”, tot el terme municipal de Breda forma 
part de la unitat de paisatge del Baix Montseny, que és una unitat petita ubicada al nord del riu 
Tordera i pràcticament només inclou el terme municipal de Breda. Aquesta unitat de paisatge 
correspon a tota la zona agrícola i forestal situada al sud l’inici de la Plana de Breda i és un paisatge 
de transició entre el massís del Montseny i el Montnegre així com, longitudinalment, entre la 
depressió del Vallès i la plana de la Selva. Al sud de la unitat de paisatge s’engloba la Tordera, que 
transcorre per l’estretíssima depressió Prelitoral i drena la totalitat de l’espai, recollint l’aigua de les 
rieres que davallen del massís del Montseny i les àrees veïnes. 
 
Tot i així, aquests fets diferencials de la unitat de paisatge no els trobem dins aquesta zona en estudi 
ja que correspon a un entorn urbà de la part perimetral o més exterior del poble, de tipus industrial 
amb poca ordenació i un estat d’abandonament significatiu. La seva proximitat a la façana sud del 
poble des d’on és clarament visible, al menys fins que es construeixin els habitatges en el sector 
PP11 Can Guilleumes a hores d’ara ja feta la urbanització. Tot aquest sector trenca i tapa totalment 
les visuals des del poble cap al sud, cap a la plana de la Tordera. 
 
Per tant no correspon a un entorn visualment interessant sinó més aviat el contrari i per això es 
valora com interessant la seva reordenació futura.  
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Pel que fa referència a la qualitat visual, el sector està molt exposat a les visuals des del poble, però 
no des dels principals carrers ni tampoc des de cap via de comunicació important ja que les 
carreteres passen allunyades del mateix. Per tant el nombre d’espectadors és significatiu i correspon 
a la gent del poble i sobre tot la que va a passejar cap el sud, però no hi ha franges d’exposició visual 
grans o significativament freqüentades. Per contra, des del sector hi ha una visual propera i directa 
de bona part del nucli antic del poble 

 
Visual des de la zona de projecte cap al nord, amb una visió directa del poble 

 
En quant a la qualitat del paisatge ens trobem en un entorn escassament interessant no només per la 
manca d’ordenació del mateix com per la presència de diverses edificacions abandonades i 
deteriorades (tot i que són les menys visibles des de les zones urbanes), presència dominant dels 
elements antròpics, amb un relleu alterat, una vegetació i fauna d’escàs valor, mínima diversitat 
cromàtica, absència de naturalitat i cap valor paisatgísticament interessant o tot el contrari en trobar 
diversos racons a on  hi ha piles de deixalles. 
 

11. Identificació d’espais protegits 
 
La zona del projecte i el seu entorn queda fora de qualsevol figura de protecció ambiental específica 
ja sigui Espais d’Interès Natural, Xarxa Natura 2000..... Els sectors protegits més propers 
corresponen a: 
 

- Parc Natural del Montseny situat a uns 2.900 m. cap al nord-oest.  
- Espai d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 del Massís del Montseny, situat a uns 2.900 m. 
cap al nord 
  Espai d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000de les Serres del Montnegre-Corredor, a uns 
3.300 m. cap al sud 
- Reserva Natural Parcial de la Riera d’Arbúcies, a uns 3.000 metres a l’est 
 

Tampoc la zona del projecte està catalogada com LIC (Lloc d’Interès Comunitari) ni correspon a cap 
zona ZEPA (Zona Especial Protecció d’Aus), ni tampoc figura en el catàleg de zones humides de 
Catalunya. 
 
A nivell d’hàbitats d’interès comunitari, dins de l’àrea del projecte, d’acord amb la cartografia 
disponible no hi ha presència de cap hàbitat protegit. 
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12. Agricultura i usos del sòl 
 
Breda havia estat durant molt anys una població eminentment agrícola però també, darrerament, ha 
sabut desenvolupar una certa activitat industrial i a hores d’ara la població activa es concentra a la 
indústria i al sector terciari, en menor mesura a la construcció i, de forma relicta a l’agricultura. 
 
Segons dades del CREAF l’ocupació del sòl a Breda (i es compara amb la comarca de la Selva) 
seria: 
 

Municipi 
Bosc 

Matollar Prats Altres
Improductiu 

Conreus
Total 
(ha) Dens Clar Natural Artificial 

Breda 30,76 0,03 0,49 0 0 0 14,48 54,24 509 
La Selva 74,84 0,13 2,00 0,24 0 0,72 4,79 17,28 99.550

 
Pel fet de tenir un terme molt petit, l’expansió del poble i de les activitats industrials ha comportat una 
reducció del sòl agrícola i un increment de l’improductiu artificial (terreny urbà) per sobre la mitjana 
de la comarca.  
 
Si ens centrem en la zona del projecte, els usos correspon pràcticament a un entorn urbà industrial 
envoltat d’espais urbanitzats o a punt d’urbanitzar cap el nord i est que donaria continuïtat del sòl 
urbà actual cap el sud. A l’entorn del sector cap a l’oest i el sud hi trobem zones de matollar o 
plantacions arbòries a l’altre costat del avinguda de Guilleumes. Les zones forestals que ocupen el 
30% del municipi queden lleugerament desplaçat cap el nord, mentre que les àrees agrícoles que 
ocupen més de la meitat del poble, queden allunyades cap al sud de la zona de Guilleumes. 
 

 
13. Infraestructures 

 
L’únic accés al poble es fa des de la carretera GI-522, que comunica el poble amb la carretera C-35 
que va des de Llagostera fins a Granollers. La carretera GI-522 surt del poble de Riells i Viabrea. I 
quan arriba a Breda travessa el nucli urbà pel mig en sentit nord-sud des, quedant la zona del 
projecte a ponent de la mateixa, però que hi ha una connexió gaire be directa des de la carretera 
quan passa per dins el poble fins a la zona industrial s’hi pot accedir des del carrer Barcelona i el 
carrer Sant Josep que porten fins l’avinguda de Guilleumes que l’accés a l’àrea en estudi i que 
envolta la mateixa pel nord i per l’oest. 
 
Si be l’accés al sector des de la carretera és proper, uns 300 metres, no és fàcil ja que cal passar per 
dins el poble i el pas de vehicles pesats no és fàcil. 
 
Per contra dins el sector no hi ha una vialitat ben definida, des del avinguda de Guilleumes fins les 
diferents naus, per tant serà fonamental planificar una nova ordenació viària de tot el sector. 
 
Pel que fa als serveis, actualment el sector disposa de la xarxa d’aigua potable connectada amb la 
xarxa municipal, mentre que l’alimentació elèctrica es fa a través d’una línia de mitja tensió. No hi ha 
una xarxa de clavegueram connectada a la municipal. També hi arriba la línia telefònica. 
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14. Patrimoni arqueològic i arquitectònic 
 
Tot i que Breda és un poble amb molta història i amb elements patrimonials molt destacables com 
l’església de Santa Maria, el monestir de Sant Salvador de Breda o l’ermita de Santa Anna,  entre 
altres, dins la zona del projecte i el seu entorn immediat no hi ha presència de cap construcció 
històrica destacable, ni tampoc presència de jaciments arqueològics. 
 
L'interès patrimonial del sector industrial de Can Guilleumes, com a valor patrimonial és mínim, però 
per altre part té un clar valor històric ja que va ser, en els seu moment, un potent focus industrial en 
el poble en quan a la gent que ocupava. Tot i així, les diverses naus presents a dia d’avui dins aquest 
sector industrial no presenten un valor arquitectònic destacable. 
 

 
15. Àrees de risc per a la seguretat i benestar de les persones 

 
- Zones amb risc d’inundació 

 
En l’àrea de Breda, la cartografia d’inundabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua disponible 
(Inundabilitat de la Conca de la Tordera), l’únic curs fluvial on existeix cartografia d’inundabilitat 
correspon a la riera de Breda, situada a l’oest del terme municipal i que passa a pocs metres a l’oest 
de la zona del projecte, amb una llera estreta, però profunda. 
 

 

 

Plànol d’inundabilitat de Breda amb la riera de Breda cartografiada 
 
Com es pot veure en l’imatge de l’Agencia Catalana de l’Aigua, l’àrea potencialment inundable arriba 
fins l’avinguda Can Guilleumes que fa de límit oest del projecte i per tant caldrà analitzar en detall la 
possible implicació d’una potencial crescuda de la riera de Breda sobre el sector a reordenar. 
  

Zona projecte 
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- Zones amb risc d’incendis forestals  
 
D’acord amb el Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el 
municipi de Breda està inclòs dels municipis catalogats com d’Alt Risc d’Incendis. 
 
Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, la zona del projecte presenta un risc 
d’incendis baix en tot l’entorn de la zona del projecte, tot i que, en el seu costat est oest no queda 
massa allunyat de les masses forestals de Sant Llop que presenta un risc d’incendis alt, però sense 
risc de poder afectar la zona del projecte. 
 
Tot i així la tipologia d’activitat industrial dominant a Breda com són la fusteria i la ceràmica, sobre tot 
la primera, és una activitat que pot comportar un risc potencial d’incendis, de manera que a nivell del 
nou sector industrial i en quan a les futures activitats que s’hi poden implantar caldrà establir una 
regulació per limitar el risc de propagació dels incendis. 

  
Plànol del mapa de risc bàsic d’incendis forestals 

 
- Zones amb riscos geològics 

 
Pel que fa a pendents superiors al 20%, tota la zona del projecte pertany a la zona totalment planera, 
que ja es va regular i planejar ja fa molts anys per a poder implantar-hi les construccions que hi ha a 
dia d’avui. Tampoc a l’entorn del sector a excepció quan ens fiquem dins la llera de la riera de Breda, 
no hi ha presència de marges o àrees amb pendents remarcables si que en cap cas superen el 20%. 
 
Pel que fa als possibles despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques), aquests són 
mínims, ja que al no haver-hi pendents importants tampoc hi ha ni presència de blocs, ni marges 
sobtats, ni desmunts amb pendents molt verticals.   
 
Pel tipus de materials de la zona no hi ha presència de grans blocs de pedres, ja que els materials 
presents en el sector són més o menys compactes, amb absència de blocs de pedra aïllats. Com que 
hi ha un clar domini del quaternari (aportacions al·luvials) en l’àrea de projecte, no trobem 
afloraments de roques en tot el sector i per tant no hi ha risc per a possibles despreniments.  

Zona projecte

Breda Risc baix           

Risc moderat        

Risc alt            

Risc molt alt       
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Si ens centrem en les possibles esllavissades, en estar ubicats en un espai amb un molt planer no hi 
ha talussos sobtats i són en materials compactats del quaternari, per tant hem de considerar que el 
risc d’esllavissades és mínim en tot el sector. 
 
Finalment, pel que fa a possibles esfondraments (subsidències, col·lapses), la tipologia de materials, 
el relleu i el fet de que en bona part són dipòsits al·luvials i a més correspon a terrenys agrícoles en 
la seva majoria o erms consolidats, fa que el risc sigui mínim. 
 

- Zones de Risc de Contaminació acústica 
 
El sector industrial de Can Guilleumes està situat com a continuació de l’àrea urbana de Breda. Si be 
a hores d’ara hi ha poques industries implantades, de mida petita sobre tot petits tallers, a hores 
d’ara el nivell de pressió sonora que generen és molt baix i difícilment perceptible des del nucli urbà i 
zones habitades properes. Com que tampoc hi ha una mobilitat significativa en quan a transport 
generada per l’activitat industrial (pas de vehicles pesats), i en cap cas s’assoleixen nivells acústics 
gaire significatius, de baixa intensitat i difícilment perceptible des de les zones habitades properes. 
 
D’acord amb la normativa vigent, tot el sector Industrial de Guilleumes correspondria a una zona de 
sensibilitat acústica tipus C2 o àrees amb predomini de sòl d’ús industrial, per tant seria una zona de 
sensibilitat acústica de nivell MODERAT-BAIX i els seus límits serien de 70 dB de dia i 60 dB de nit.  
 

- Zones de risc de contaminació lumínica 
 
Segons el Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn, la zona en estudi correspon a la tipologia E3 (àrees que el planejament urbanístic les 
qualifica com a sòl urbà o urbanitzable).  
 
Dins del sector, a hores d’ara el nivell de contaminació lumínica és molt baix ja que la il·luminació 
present és baixa i les diverses activitats que hi trobem no són focus contaminats significatius. 
 
La il·luminació del propi sector, doncs és baixa actualment, però la proximitat amb el casc urbà fa 
que l’actuació que s’hi preveu executar podria comportar canvis mitjanament significatius ja que es 
donarà continuïtat a la il·luminació actual del casc urbà.  
 
 

16. Perfil ambiental de la zona 
 
Després d’analitzar tot el medi a l’entorn de la zona del projecte, podem dir que el perfil ambiental de 
la mateixa s’hauria de valorar com a Baix ja que no presenta uns valors ambientals remarcables al ja 
un petit sector industrial però que pel seu estat actual de falta d’ordenació i la presència de diverses 
naus abandonades, tot i que estructuralment i de manera aparent, semblen correctes, no afavoreix 
per res les visuals que hi ha des de poble de tot aquest sector que per altre part no hi ha una 
vegetació i una fauna interessant, ni tampoc presenta valors ambientals destacables.  
 
Els vectors ambientals més significatius o la possible previsió d’impactes en la zona d’actuació són: 
 

- Zona amb una exposició visual destacable des del sector oest del poble. 
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- No s’afecten zones d’especial interès botànic ni zoològic ni tampoc cap connector 
ecològic. 

- Tota l’àrea en estudi, es troba fora i allunyada de qualsevol figura de protecció ambiental 
(PEIN, Xarxa Natura 2000...) . 

- Correspon a un sector amb un risc d’incendi baix 
- Els nivells de contaminació acústica i lumínica actuals són moderats o baixos.  
- Correspon a terrenys ja transformats anys enrere per la construcció de les naus 

industrials i que en un futur està previst que doni continuïtat al casc urbà de Breda pel 
seu extrem sud-oest.  

- Els elements més destacables és la riera de Breda que passa a pocs metres de l’extrem 
oest, però fora del sector i sense incidència sobre el mateix i difícilment des del sector es 
pugui produir una afectació directa o indirecta sobre la riera. 
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POSSIBLES IMPACTES DEL PROJECTE 
 
En aquest apartat s’analitzaran els diferents impactes que el desenvolupament d’aquest Pla de Millora 
Urbana pot comportar sobre cadascun dels factors ambientals analitzats anteriorment tant en fase 
d’obres com també en fase d’explotació. 
 

Geologia: 
 

- La zona d’estudi queda fora de zones de protecció geològica com són geòtops i 
geozones. Tampoc hi ha cap punt d’interès paleontològic ni registres fòssils evidents en tota la zona 
d’afectació. 
 

- Moviment de terres molt poc remarcables i vinculat només a treballs de fonamentació 
de diverses noves estructures i que no generaran canvis en el relleu ni en la morfologia de la 
parcel·la. 
 
En fase d’explotació, una vegada implantada la nova activitat no es preveu que hi pugui haver cap 
mena d’incidència sobre la geologia i el relleu 
 
L’impacte sobre la geologia i el relleu, es preveu sigui molt poc significatiu i que es valora com a 
COMPATIBLE tant en fase d’obres com d’explotació. 
 

Sòls:  
 

- En la zona del projecte, no hi ha constància de la presència de sòls contaminats per 
actuacions anteriors o per activitats portats a terme sobre els mateixos. En quan a les futures 
activitats a implantar, tampoc es preveu puguin comportar risc sobre possible contaminació del sòl. 
 

- No es preveu increment d'ocupació del sòl ja que tota l’actuació es planteja dins els 
límits de l’actual parcel·la industrial i sense afectar terrenys de l’entorn. 
 

- Durant tota la fase de construcció caldrà evitar la compactació excessiva dels terrenys 
col·laterals pel pas de camions i maquinaria, però el risc també és baix ja que gaire be en la seva 
totalitat seran dins de la parcel·la actual i els desplaçaments de la maquinaria aprofitant els vials 
pavimentats actuals. 
 
Impacte sobre l'edafologia el valorem com a COMPATIBLE tant durant la fase de construcció com 
d'explotació i per tant i de fàcil recuperació futura 

 
Hidrologia: 

 
- Ni hi ha afectació ni directa ni indirecta sobre la riera de Breda ni en fase d’obres com 

tampoc d’explotació.  
 
- El possible risc d’afectació de les aigües d’escorrentia o aigües superficials per 

arrossegament de materials potencialment contaminants tant en fase d’obres com en fase 
d’explotació és valora com a mínim. El projecte ja contempla la canalització i conducció cap el 
drenatge natural de les aigües de pluja 
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- El projecte ha de contemplar la conducció separativa de les aigües pluvials de les 
residuals. 

 
L’impacte sobre la hidrologia es valora com a COMPATIBLE tant en fase d’obres com també 
d’explotació,. Ja que no es preveu cap mena d’afectació ni directa ni indirecta sobre els cursos 
fluvials, ni tampoc de les aigües d’escorrentia i superficials. 

 
 

Medi atmosfèric i qualitat de l’aire: 
 

- En fase d’obres caldrà controlar que en els moviments de terres i desplaçaments de 
vehicles i maquinària, no es produeixi un nivell de pols que pugui comprometre la qualitat de l’aire i 
que pugui afectar les zones habitades o activitats més properes.  

 
- En fase d’obres, per la tipologia d’activitats que s’hi vol implantar, no es preveu que 

puguin comportar un increment dels nivells de contaminació de l’aire significatius. Tot i així cal dir que 
la indústria de ceràmica, està catalogada com a tipus B per les emissions que pot generar a 
l’atmosfera en quan a contaminació, de manera que caldrà implantar que cada activitat porti a terme 
el seu propi control per evitar incrementar la contaminació atmosfèrica de l’entorn. 

 
Es valora el previsible impacte sobre el medi atmosfèric i el clima com a COMPATIBLE tant en fase 
d’obres i com COMPATIBLE-MODERAT en fase d’explotació. 
 

Impacte sonor: 
 

- En fase d’obres hi haurà un increment del nivell sonor pels treballs de maquinària i 
altres activitats de l’obra, però que no es preveu sigui especialment significatiu. Serà un impacte 
limitat en el temps i per tant recuperable i reversible. 

 
-  En fase d’explotació dependrà de la tipologia d’activitats que s’hi poden fer 

incrementar el nivell de soroll de l’entorn i que podria afectar les zones habitades més properes, però 
en cap cas de manera significativa, per tant caldrà regular quina tipologia d’activitats es podran 
establir en la futura zona industrial. 

 
En fase d’obres es pot donar un cert increment per l’adequació de les instal·lacions amb el pas de 
camions, maquinaria i operaris, però  
 
Es valora el global del previsible impacte sonor generat per la nova activitat com a COMPATIBLE-
MODERAT tant en fase d’obres com d’explotació. 

 
 
 

Espais de protecció especial: 
 
Com que la zona del projecte queda allunyada de les zones i espais d’especial protecció el risc d’una 
possible afectació sobre els mateixos, ja sigui de forma directa o indirecta, és inexistent ja que el 
canvi d’activitat que es proposa o amb la petita ampliació de les instal·lacions actuals no afectarà les 
allunyades zones d’especial protecció, per tant l'impacte previst tant en fase d'obres com en fase 
d'explotació es valora com a COMPATIBLE. 
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Vegetació: 
 
Si ens centrem en els impactes a valorar els possibles impactes sobre la vegetació, tenim: 
 

 No hi ha un impacte significatiu per la destrucció de la vegetació existent ja que és 
mínimament destacable. Com a molt es podrà afectar algun arbre d’enjardinament o algun 
peu aïllat de Robínia d’escàs interès. 

 – No es preveu afectació de masses forestals  

 - No es preveu afectar la vegetació de ribera (tot i que alterada) a l’entorn de la riera de 
Breda. 

 No hi ha presència d’arbres monumentals, protegits o d’un interès botànic o històric 
destacable. 

 No es preveu l’afectació tampoc de cap espècie vegetal que gaudeixi d’un grau de protecció 
específica.  

 
La valoració de l’impacte sobre la vegetació no es preveu que sigui gens significatiu i es valora com a 
COMPATIBLE en fase d’obres i com a POSITIU en fase d’explotació ja que de bon segur es portaran 
a terme treballs d’enjardinament de les zones verdes a on caldrà utilitzar per a revegetar espècies 
autòctones i adaptades a les condicions climatològiques de la zona. 
 
 

Fauna: 
 
Tant en fase d’explotació com en fase d’obres tenim que: 
 

- No hi ha pèrdua significativa d’hàbitats faunístics interessants 
- No hi ha un impacte directe sobre la fauna que pugui comporta pèrdua o allunyament 

de la població faunística. 
- No hi ha pèrdua de la connectivitat de la zona ja que ni s’afecten zones connectores 

ni es genera cap mena d’impacte sobre corredors de fauna. 
- No hi ha afectació ni directa ni indirecta sobre espècies que tinguin algun nivell de 

protecció específica a nivell estatal, autonòmic o de la Comunitat europea 
- Hi haurà un cert increment de freqüentació de vehicles i persones el que contribuirà a 

allunyar la fauna del sector 
 
L'impacte sobre la fauna es valora com a COMPATIBLE tant en fase d’obres com d’explotació 

 
 

Paisatge: 
 
L’impacte sobre el paisatge, en fase d’explotació es valora com a POSITIU ja que serà una millora de 
la situació actual amb l'ordenació del sector i substitució de les edificacions abandonades i en desús 
per noves naus industrials o comercials de forma homogènia i ordenada i no tal i com estan a hores 
d’ara. 
 
En quan a la capacitat de l’entorn per absorbir i integrar el canvi previst, en funció de la fragilitat del 
paisatge de l’entorn, es preveu com a perfectament integrable dins aquest entorn periurbà i més si es 
fa sota unes premisses o directrius vàlides.  
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L’impacte sobre el paisatge es valora com a COMPATIBLE en fase d’obres i com a POSITIU en fase 
d’explotació. 
 
 

Agricultura i usos del sòl: 
 
En aquest cas l’actuació que es proposa en el Pla de Millora Urbana tenim: 
 

- No hi ha una pèrdua ni fragmentació de superfície agrícola de camps de conreu de 
secà.  

- No hi ha afectació de la massa forestal propera ni de boscos de ribera que siguin 
explotats i treballats. 

- No hi ha afectació d’instal·lacions ramaderes. 
- No hi ha afectació de les activitats industrials properes.  

 
L’impacte previst sobre l’agricultura i usos del sòl es valora com a COMPATIBLE tant en fase de 
construcció com en fase d’explotació. 
 
 

Infraestructures i vies de comunicació: 
 
El projecte, en fase d’explotació, ha de comportar canvis que han de repercutir amb una millora respecte 
a les infraestructures i vies d’accés actuals sobre tot en la mobilitat interna dins el sector i en la millora 
dels accessos al mateix procurant evitar el pas de vehicles per dins del nucli urbà. 
 
No es preveuen molèsties significatives pels veïns durant el temps que durin les obres ja que es 
portaran a terme a l’interior del sector sense afectar les vies existents i no és una actuació que comporti 
molta presència de camions o altres vehicles d’obra sobre les vies de comunicació properes o que 
puguin molestar els veïns que passen pels camins i carreteres de l’entorn del sector.  
 
En cap cas es deixarà sense accés cap habitatge o parcel·la agrícola, ja que l’actuació es preveu dins 
una parcel·la privada. 
 
Pel que fa als serveis, el desenvolupament del PMU comporta una millora i adaptació de la situació 
actual, malgrat que el sector ja disposa dels serveis bàsics per les activitats presents a dia d’avui no 
serien els més adients per a futures implantacions. 
 
Valorem l’impacte del projecte sobre les infraestructures i vies de com a COMPATIBLE. 

 
 
Patrimoni arqueològic i arquitectònic: 

 
Com que no hi ha cap element patrimonial interessant dins el sector ni cap risc d’afectació directa o 
indirecta d’altres construccions protegides properes es valora el possible impacte com a COMPATIBLE. 
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 Contaminació lumínica: 
 
L’impacte pel que fa a la contaminació lumínica serà mínim, ja que no es preveu un augment significatiu 
dels focus lumínics tot i que es poden incorporar diversos punts de llum en la nova reordenació de vials i 
activitats a implantar-s’hi, però en cap cas hauria de suposar molèsties a les zones habitades properes. 
Es valora com a COMPATIBLE en fase de construcció i com a COMPATIBLE-MODERAT en fase 
d’explotació. 
 
 
 Risc incendis forestals 
 
Com que la zona d’actuació correspon a una àrea de baix risc d’incendis forestals no es preveu un 
impacte significatiu sobre aquest vector en fase d’obres si els treballs d’urbanització del sector es porten 
a terme de forma coherent. 
 
En fase d’explotació hi pot haver un cert increment del risc en funció de la tipologia d’activitats que s’hi 
implantin, però per això caldrà l’obligació que cadascuna compleixi, amb la seva implantació, amb la 
normativa vigent en quan a prevenció d’incendis. 
 
 

Residus: 
 
Pel tipus d’actuació previst es preveu que es podran generar alguns residus catalogats com a runes o 
residus de la construcció per l’enderrocament de bona part de les edificacions actuals i també es podran 
generar alguns residus catalogats com a perillosos com serà la manipulació de plaques de fibrociment 
presents en alguns taulats de les naus actuals. Aquests residus hauran de ser tractats i gestionats tal i 
com estableix la normativa vigent i en cap cas es podran enterrar o abocar, sinó que caldrà siguin 
gestionats a través d’un gestor autoritzat d’acord amb cada tipologia de residus. 
 
En quan a la resta de residus que es puguin generar durant les fases d’obres i que es consideren com a 
banals caldrà gestionar-les de manera selectiva, per tant serà imprescindible fer un tractament selectiu 
dels mateixos i per això es disposarà de contenidors específics per a cada tipus de residus (papers, 
plàstics, fustes...) 
 
Un altre punt que serà molt important controlar serà evitar l’abocament al medi de restes de formigó sinó 
que hauran de ser abocats, recollits i acumulats i gestionats de manera correcta. 
 
Serà important que tant el promotor i el contractista controlin i gestionin els residus generats per les 
obres de manera correcta i d’acord amb la normativa vigent i sempre evitant qualsevol abocament 
incontrolat al terra. Tant la gestió com el transport s’haurà de fer a través de gestors autoritzats. 
 
En fase d’explotació, la tipologia de l’activitat comportarà la generació de residus concrets com plàstics, 
cartrons, i en determinats moments alguns residus químics que caldrà també gestionar-los d’acord amb 
la normativa vigent 
 
Per tant en fase de construcció l’impacte previst per la generació de residus es valora com a MODERAT 
sobre tot per la presència de plaques de fibro-ciment pel risc en la seva manipulació i en fase 
d’explotació es valora el possible impacte com a COMPATIBLE-MODERAT. 
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