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0. ANTECEDENTS, OBJECTE I CONTINGUT DEL DOCUMENT 

1. ANTECEDENTS 

El 26 de juliol de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya acordà l’inici de redacció 

del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona (d’ara endavant, PDU VBB). 

El 17 de gener de 2018 s’inicià el tràmit ambiental de l’Avanç de planejament del PDU VBB. 

El 21 de febrer de 2018 s’inicià el tràmit d’audiència als 58 ajuntaments incorporats dins l’àmbit 

del PDU VBB (cinquanta-set de la província de Barcelona i un de la província de Lleida). 

 

En la Memòria d’ordenació de l’Avanç de planejament del PDU VBB s’establiren els objectius i 

criteris per l’ordenació de l’àmbit, la síntesi de les alternatives considerades i la descripció de la 

proposta.  

En l’apartat 2.5 de la citada Memòria d’ordenació es definiren els criteris d’ordenació funcional 

que ha de complir el traçat de la Via a tot el llarg del seu recorregut. En concret: els criteris de 

traçat, d’accessibilitat, urbanístics, ambientals, patrimonials, i paisatgístics que ha de complir la 

traça definitiva de les Vies Blaves. 

En el plànol d’ordenació Traçat indicatiu de les Vies (sèrie de 23 plànols) s’indica, a escala 1:10.000, 

un dels possibles traçats que compleixen bona part dels criteris d’ordenació funcional establerts 

per aquest document d’Avanç de planejament. 

Aquest traçat indicatiu es disposa, en bona mesura, maximitzant l’aprofitament de camins ja 

existents i, per tant, es procura no obrir-ne de nous. En tot cas, es proposa habilitar i millorar els 

existents per tal que es pugui transitar amb les característiques adients per a l’ús de turisme 

sostenible a peu, bicicleta o cavall. Només en alguns trams cal plantejar l’allunyament del curs 

fluvial per tal de donar continuïtat a la Via Blava i en aquest cas s’ha fet valoració de les seves 

possibilitats. Finalment, a fi i efecte de minimitzar els efectes negatius, només en alguns 

determinats trams es planteja l’obertura de camí per tal de satisfer el criteri de continuïtat de 

camí. 

El traçat indicatiu definit en els plànols d’ordenació de l’Avanç de planejament del PDU VBB 

presenta una traça continua propera als tres rius, agafant com a referència el traçat definit en els 

estudis previs dels anys 2015 i 2016. 

 

Durant aquests darrers mesos en els que s’ha redactat els avantprojectes constructius de les tres 

Vies Blaves, s’ha constata que, si bé és veritat que el traçat proposat en l’Avanç de planejament 

del PDU VBB recull les alternatives més recomanables des del punt de vista tècnic i ambiental, 

aquest presenta alguns trams de major dificultat tècnica, constructiva i de coordinació entre 

diferents administracions i altres obres d’infraestructures. Aquestes dificultats es concentren en el 

tram de la Via Blava Llobregat que va de Guardiola de Berguedà a Cercs, per les interaccions amb 

la carretera C-16 i la seva futura ampliació, i per les dificultats de passar paral·lelament al Canal 

Industrial de Berga. 

El tram paral·lel al Canal Industrial de Berga comporta l’adequació del camí de manteniment del 

Canal en els trams del que es disposava, trams en passera per sobre el Canal, així com trams de 

camí en plataforma quan el Canal passa dins d’un túnel pel mig de la muntanya. Aquesta solució, 

tot i ser molt interessant paisatgísticament i oferir un traçat continu i de pendent constant, també 

presenta una gran dificultat tècnica i econòmica. 

És voluntat del PDU VBB seguir proposant l’estudi del tram paral·lel al Canal Industrial de Berga per 

a recollir-lo com a traçat definitiu de la Via Blava. No obstant, la seva execució serà, de ben segur, 

a mig o llarg termini. Aquest condicionant obliga a preveure una solució provisional per resoldre 

aquest tram durant el temps en que no es materialitzi el traçat definitiu. És per això que ha calgut 

ampliar l’àmbit d’estudi per tal de localitzar camins existents que permetin una possible variant de 

traçat. 

L’estudi d’aquesta variant comporta la incorporació del municipi de Fígols dins de l’àmbit del PDU 

VBB, raó per la qual és necessària la redacció d’aquesta Addenda a l’Avanç de planejament amb 

l’objectiu de donar audiència dins del tràmit ambiental del Pla als municipis afectats per aquesta 

ampliació de l’àmbit. 

La present Addenda possibilita l’estudi d’una alternativa viable a curt termini de la Via Blava del 

Llobregat mitjançant l’aprofitament de varis camins de gran i petit recorregut, els quals es podran 

fer servir com alternativa de vianants en el tram esmentat. 
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Aquesta variant començaria poc després del nucli urbà de Les Casetes Noves del Collet (en el 

municipi de Guardiola de Berguedà), concretament en el pas elevat existent, i enfilaria muntanya 

amunt passant per Sant Corneli. El retrobament amb la traça original es produiria just després de 

la central elèctrica de Cercs, al nucli urbà de la Rodonella (en el municipi de Cercs). Cal destacar 

que aquesta variant s’allunya força del traçat del Llobregat i presenta fortes pendents longitudinals. 

És per això que aquesta alternativa es consideraria únicament per a vianants, mentre que els 

ciclistes salvarien aquest tram a través de la carretera BV-4025. 

Tanmateix, el tram paral·lel al Canal Industrial de Berga quedaria recollit com a Via Verda dins del 

Pla Director Urbanístic. No obstant, la seva execució serà, de ben segur a mig/llarg termini. Aquest 

condicionant obliga a pensar una solució provisional per resoldre aquest tram durant el temps en 

que no es materialitzi. 

2. OBJECTE 

L’objecte de la present Addenda de l’Avanç de planejament del Pla director urbanístic Vies Blaves 

Barcelona és aportar la informació addicional necessària que complementi la documentació que 

integra el document d’Avanç de planejament del PDU Vies Blaves Barcelona per tal de poder donar 

audiència dins del tràmit ambiental del Pla als municipis afectats per aquesta ampliació de l’àmbit. 

3. CONTINGUT 

L’Avanç de planejament del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona s’estructura en tres volums 

que contenen la següent documentació: 

VOLUM I. DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS 

• Memòria d’informació. 

• Memòria d’ordenació. 

• Bases econòmiques. 

• Informe de participació. 

VOLUM II. DOCUMENT INICIAL ESTARTÈGIC 

• Document inicial estratègic (DIE). 

VOLUM I. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

• Plànols d’informació. 

• Plànols d’ordenació.. 

• Annexos. pràctica totalitat. 

La present Addenda a l’Avanç de planejament del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona 

únicament incorpora aquella informació o proposta indicativa de traçat que ha variat per la 

incorporació de l’estudi d’alternatives de traçat entre els municipis de Guardiola de Berguedà, 

Fígols i Cercs. En concret, conté la següent documentació: 

- Ampliació del Document d’Objectius i Propòsits generals. 

- Ampliació del Document inicial estratègic. 

- Modificació de la Documentació gràfica. 

Per facilitar la comprensió del contingut incorporat en l’Addenda, aquesta manté l’estructura 

documental de l’Avanç de planejament, amb els capítols i apartats corresponents. 
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I. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ 

1. INTRODUCCIÓ 

Tal i com s’ha exposat en l’inici d’aquesta Addenda, s’ha constatat que el tram de la Via Blava del 

Llobregat que transcorre per sobre el canal industrial de Berga presenta unes dificultats tècniques 

que faran que la seva execució sigui a mitjà o llarg termini.  

Amb motiu de possibilitar l’estudi d’un traçat alternatiu entre els nuclis de Les Casetes Noves del 

Collet (situat al terme municipal de Guardiola de Berguedà) i de La Rodonella (situat al terme 

municipal de Cercs), es proposa la incorporació del municipi de Fígols a l’àmbit del Pla director 

urbanístic Vies Blaves Barcelona. Cal tenir present que aquest municipi no estava inclòs en l’àmbit 

del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona en el seu inici. 

La superfície total del terme municipal de Fígols és de 2.939 ha, segons dades del Mapa Urbanístic 

de Catalunya (MUC), per la qual cosa la superfície total del Pla és de . 

2. MATRIUS TERRITORIALS, MEDI FÍSIC, NATURAL I HUMÀ 

En el Capítol III. Modificació de la documentació gràfica s’adjunten els següents plànols en els que 

es modifica l’àmbit del PDU VBB amb la incorporació del municipi de Fígols: 

E3. Municipis inclosos dins l'àmbit dels rius. 

E4. Topografia. 

E5. Ortofoto. 

E6. Pendents. 

La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla director 

urbanístic es descriuen en els apartats corresponents del Capítol II. Ampliació del Document inicial 

estratègic que forma part d’aquesta Addenda a l’Avanç de planejament del Pla director urbanístic. 

En concret, en els apartats següents: 

1.1. Matriu biofísica. 

1.2. Matriu ecològica. 

1.3. Matriu ambiental. 

2.4. POBLACIÓ, LLARS, HABITATGES I SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

El municipi de Fígols forma part del àmbit territorial de la Catalunya central i de la comarca del 

Berguedà. El seu codi INE és el 08080. La població resident al municipi de Fígols, segons dades 

d’Idescat. Padró municipal d’habitants de l’any 2017, és de 42 habitants. 

- Els habitatges segons tipus 

El parc estimat d’habitatge, segons dades d’Idescat. Padró municipal d’habitants de l’any 2017, és 

de 34 habitatges. En canvi, segons el cens d’habitatges del 2011 hi ha un total de 28 habitatges (es 

detecta una errada en aquesta font, ja que s’especifica que hi ha 14 habitatges principals, 10 

secundaris i cap buit). 

 

Municipi    Principals Secundaris Buits 

Fígols    14 10 0 

       
Font: Web de l’Idescat. Cens de població i habitatges, 2011 

- Activitat 

Municipi    Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Fígols    ND ND ND 3 

        
Font: Programa Hermes de la DIBA. Departament d’Empresa i Ocupació, 4t trimestre del 2016 

- Oferta turística 

Fragment del plànol E3. Municipis inclosos dins 
l’àmbit del PDU-VBB" 

Fragment del plànol E4. Topografia 

Fragment del plànol E5. Ortofoto 

Fragment del plànol E6. Pendents 
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L’oferta d’establiments turístics al municipi de Fígols es d’un únic hostal. 

3. PATRIMONI CULTURAL I PAISATGES CULTURALS 

Segons l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (DG Cultura) dins del terme municipal 

de Fígols trobem els elements següents: 

Castell de Peguera. 

Església de Sant Mateu de Fumanya. 

Església de Santa Cecília. 

Església parroquial de Sant Miquel. 

Molí de la Peguera. 

4. MOBILITAT 

El municipi de Fígols no disposa de servei de transport públic regular. Existeix la següent combinació 

des de Berga: 

- Agafar un autobús fins el municipi de Cercs. 

- Agafar un servei de taxi fins al municipi de Fígols. 

5. PLANEJAMENT VIGENT 

5.1. EL PLANEJAMENT TERRITORIAL A CATALUNYA 

El planejament territorial a Catalunya no ha sofert cap variació significativa que afecti al Pla 

director urbanístic Vies Blaves Barcelona des de la redacció del seu Avanç de planejament. 

5.2. EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

Les determinacions que el Pla territorial General de Catalunya efectua sobre l’àmbit del Pla 

director urbanístic Vies Blaves Barcelona no varien per la incorporació del municipi de Fígols. 

5.3.A ELS PLANS TERRITORIALS PARCIALS 

El municipi de Fígols està inclòs dins de l’àmbit del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 

aprovat pel Govern de la generalitat el 16 de setembre de 2008 (publicat en el DOGC de 22 d'octubre 

de 2008). Les determinacions que aquest pla territorial parcial efectua sobre l’àmbit del Pla director 

urbanístic Vies Blaves Barcelona no varien per la incorporació del municipi de Fígols. 

En el Capítol III. Modificació de la documentació gràfica s’adjunten els següents plànols en els que 

es modifica l’àmbit del PDU VBB amb la incorporació del municipi de Fígols: 

E9a. Planejament territorial. Espais oberts. 

E9b. Planejament territorial. Estratègies territorials. 

E9c. Planejament territorial. Xarxes de mobilitat viària. 

E9d. Planejament territorial. Xarxes de mobilitat ferroviària. 

E9e. Planejament territorial. Assentaments. 

5.3.B ELS PLANS TERRITORIALS SECTORIALS 

El municipi de Fígols està inclòs dins del Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de 

residus municipals de Catalunya 2020 (d’ara endavant, PINFRECAT20), aprovat definitivament el 6 

d’abril de 2018 (DOGC núm. 7599 del 16.04.2018). 

L’abast del PINFRECAT20 afecta fonamentalment a la gestió de la fracció Resta i la fracció orgànica 

de residus municipals (FORM), així com a les instal·lacions de valorització energètica i de disposició 

del rebuig. En aquest sentit, pel que fa als dipòsits controlats, queden afectats únicament els de 

classe II, de residus no perillosos, autoritzats per a la gestió dels residus municipals dels serveis 

públics de recollida obligatòria. 
  

Fragment del plànol E9a. Planejament territorial. 
Espais oberts 

Fragment del plànol E9b. Planejament territorial. 
Estratègies territorials 

Fragment del plànol E9c. Planejament territorial. 
Xarxes de mobilitat viària 

Fragment del plànol E9d. Planejament territorial. 
Xarxes de mobilitat ferroviària 

Fragment del plànol E9e. Planejament territorial. 
Assentaments 
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5.4. ELS PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS 

El municipi de Fígols no està inclòs dins de cap pla director urbanístic aprovat definitivament. 

Malgrat això, en el Capítol III. Modificació de la documentació gràfica s’adjunten els següents 

plànols en els que es modifica l’àmbit del PDU VBB amb la incorporació del municipi de Fígols: 

E10a. Planejament general. Plans directors urbanístics. 

E10b. Planejament general. Xarxa projectada. 

E10c. Planejament general. Sectors transversals. 

5.5. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 

El municipi de Fígols disposa d’un Pla d'ordenació urbanística municipal aprovat definitivament per 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 29.04.2009 (DOGC núm. 5414 del 

06.07.2009). Número expedient: 2005 / 019277 / N. 

- Classificació del sòl 

Segons dades del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) les superfícies de la classificació dels sòls del 

municipi de Fígols son: 

Total sòl urbà:    1.9846 ha. 

Total sòl urbanitzable:   0 ha. 

Total sòl no urbanitzable:  2.937 ha. 

En el Capítol III. Modificació de la documentació gràfica s’adjunta el plànol E10 d Planejament 

general. Classificació del sòl modificat amb la incorporació del municipi de Fígols. 

- Planejament derivat 

El municipi de Fígols tant sols té un instrument de planejament derivat aprovat definitivament: 

Pla especial urbanístic de Peguera, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de la Catalunya central el 21.09.2012 (DOGC núm. 6306 01.02.2013). 
  

Fragment del plànol E10a. Planejament general. 
Plans directors urbanístics 

Fragment del plànol E10b. Planejament general. 
Xarxa projectada 

Fragment del plànol E10c. Planejament general. 
Sectors transversals 

Fragment del plànol E10d. Planejament general. 
Classificació del sòl 
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6. DIAGNOSI 

En aquest apartat del Document d’Objectius i Propòsits generals de l’Avanç de planejament, un cop 

analitzades les diferents informacions a tenir en compte al respecte de les traces proposades, es 

procedeix a redactar una diagnosi sobre els recursos, les problemàtiques i els criteris d’actuació 

per a la realització del projecte Vies Blaves Barcelona. 

Els treballs efectuats proposen un traçat principal i únic per a cada camí, segmentat en funció de 

la rellevància de les actuacions necessàries (traçat existent que no requereix obres rellevants; 

traçat existent que si requereix obres rellevants; traçat no existent on s’ha d’obrir camí). També 

es reconeixen traçats complementaris (variants al traçat principal que aporten valor afegit 

significatiu) i accessos (enllaços amb els nuclis). 

La incorporació del municipi de Fígols per a l’estudi d’una alternativa viable a curt termini per a 

donar continuïtat a la Via Blava és coherent amb la diagnosi efectuada. 

6.1. LES VIES BLAVES I LES MATRIUS TERRITORIALS 

En aquest apartat del Document d’Objectius i Propòsits generals s’analitzen, de forma general per 

a tot l’àmbit del PDU VBB, els recursos i les problemàtiques del territori. 

La incorporació del municipi de Fígols no comporta la necessitat de replantejar aquest apartat. 

6.2. LES VIES BLAVES: EL PATRIMONI, EL TRAÇAT I EL PLANEJAMENT 

L’objecte d’aquest apartat del Avanç de planejament és identificar els punts del traçat de les Vies 

Blaves proposats inicialment pels estudis elaborats per l’empresa ACNA Natura SL on hi trobem 

recursos, potencialitats i/o conflictes al respecte del Patrimoni, les obres de traçat i el planejament 

vigent, per tal de definir els criteris d’actuació a seguir en cada cas. 

En el volum 3. Documentació gràfica de l’Avanç de planejament s’incorpora una sèrie de 12 plànols 

en els que es descriuen: els elements patrimonials a l’entorn del traçat proposat; la planejament 

sobre el que discorre la proposta de traçat. Cadascuna d’aquestes informacions es mostra sobre una 

franja temàtica, de 3 kilòmetres d’amplada. 

Malgrat que la incorporació del municipi de Fígols no comporta la necessitat de replantejar aquest 

apartat, en el Capítol III. Modificació de la documentació gràfica s’adjunta el plànol T1b. Ortofoto, 

topogràfic i qualificació del sòl (MUC). Tram L2 modificat amb la incorporació del possible traçat 

alternatiu. 

6.3. LES VIES BLAVES I ELS ESPAIS FLUVIALS I ELS DOMINIS VISUALS 

L’objecte d’aquest apartat del Avanç de planejament és identificar els punts dels traçats de les 

Vies Blaves proposats inicialment pels estudis elaborats per l’empresa ACNA Natura SL recursos, 

potencialitats i/o conflictes al respecte de la zonificació hidràulica i els diferents dominis 

d’oportunitat dels espais fluvials associats. 

En el volum 3. Documentació gràfica de l’Avanç de planejament s’incorpora una sèrie de 12 dels 

espais fluvials que ha estat tinguda en compte (atermenament estimat, zona de flux preferent i 

zona inundable); i els diferents dominis d’oportunitat dels espais fluvials associats (àrees amb 

matriu d’interès, zones amb serveis primaris, àrees d’interès de caràcter cultural o patrimonial, 

zones degradades en procés de transformació). 

Malgrat que la incorporació del municipi de Fígols no comporta la necessitat de replantejar aquest 

apartat, en el Capítol III. Modificació de la documentació gràfica s’adjunta el plànol D2. Zonificació 

fluvial i dominis de la Via Blava. Tram L2 modificat amb la incorporació del possible traçat 

alternatiu. 
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II. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ

1. MARC LEGAL, TRAMITACIÓ I CONTINGUT DEL PLA DIRECTOR

El marc legal urbanístic d’aplicació, la tramitació i el contingut dels plans directors urbanístics no 

han sofert cap variació des de la redacció de l’Avanç de planejament del Pla director urbanístic 

Vies Blaves Barcelona. 

2. OBJECTIUS I CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DIRECTOR

URBANÍSTIC 

2.1. OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 

Els objectius del Pla director urbanístic expressats en l’Avanç de Pla no han sofert cap variació amb 

la incorporació del municipi de Fígols dins del seu àmbit. 

2.2. CRITERIS PER L’ORDENACIÓ DEL PDU 

Els criteris per l’ordenació del Pla director urbanístic expressats en l’Avanç de Pla no han sofert cap 

variació amb la incorporació del municipi de Fígols dins del seu àmbit. 

2.3. ÀMBIT DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 

L'àmbit d'actuació del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona afecta, a més dels 58 municipis 

que es relacionaven en l’Avanç de planejament, al municipi següent: 

Amb aquesta incorporació el total de municipis inclosos dins de l’àmbit del PDU VBB és de cinquanta-

nou (58 de la província de Barcelona i 1 de la província de Lleida). 

2.4. COMPONENTS DE LES VIES BLAVES 

L’Avanç de planejament del PDU VBB estableix tres components que defineixen les Vies Blaves: Via; 

Portes; i Nodes. 

La definició d’aquests components de les Vies Blaves no han sofert cap variació amb la incorporació 

del municipi de Fígols dins del seu àmbit. 

2.5. CRITERIS D’ORDENACIÓ FUNCIONAL DE LA VIA 

L’Avanç de planejament del PDU VBB estableix una sèrie de criteris d’ordenació funcional de les 

Vies Blaves: de traçat; d’accessibilitat, urbanístics; ambientals; patrimonials; i paisatgístics. 

Aquests criteris d’ordenació funcional de la Via no han sofert cap variació amb la incorporació del 

municipi de Fígols dins del seu àmbit. 

2.6. CRITERIS D’ORDENACIÓ FUNCIONAL DE LES PORTES 

L’Avanç de planejament del PDU VBB estableix una sèrie de criteris d’ordenació funcional de les 

Portes: d’accés i d’accessibilitat, urbanístics; ambientals; d’informació; de serveis; i patrimonials i 

paisatgístics. 

Aquests criteris d’ordenació funcional de les Portes no han sofert cap variació amb la incorporació 

del municipi de Fígols dins del seu àmbit. 

Codi_INE_C Nom municipi Comarca
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08080 Fígols Berguedà
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2.7. CRITERIS D’ORDENACIÓ FUNCIONAL DELS NODES 

L’Avanç de planejament del PDU VBB estableix una sèrie de criteris d’ordenació funcional dels 

Nodes: d’accés i d’accessibilitat, urbanístics; ambientals; d’informació; de serveis; patrimonials – 

paisatgístics; i de seguretat – construccions. 

Aquests criteris d’ordenació funcional dels Nodes no han sofert cap variació amb la incorporació del 

municipi de Fígols dins del seu àmbit. 

2.8. CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ DE LES VIES BLAVES 

L’Avanç de planejament del PDU VBB estableix una sèrie de criteris de construcció de les Vies 

Blaves. 

Aquests criteris de construcció no han sofert cap variació amb la incorporació del municipi de Fígols 

dins del seu àmbit. 

2.9. CRITERIS PATRIMONIALS PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIA 

L’Avanç de planejament del PDU VBB estableix una sèrie de criteris patrimonials per la construcció 

de la Via. 

Aquests criteris patrimonials per la construcció de la Via no han sofert cap variació amb la 

incorporació del municipi de Fígols dins del seu àmbit. 

2.10. CRITERIS DE MOBILITAT 

L’Avanç de planejament del PDU VBB estableix una sèrie de criteris de mobilitat de les Vies Blaves. 

Aquests criteris de mobilitat no han sofert cap variació amb la incorporació del municipi de Fígols 

dins del seu àmbit. 

3. SÍNTESI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 

En relació a les alternatives del PDU VBB, l’Avanç de planejament establia el següent: 

... el criteri de continuïtat de camí és fonamental. El camí es disposa, en bona mesura, 

maximitzant l’aprofitament de camins ja existents i, per tant, es procura no obrir-ne de 

nous. En tot cas, s’habiliten i milloren els existents per tal que es pugui transitar amb les 

característiques adients per a l’ús de turisme sostenible a peu, bicicleta o cavall. Només en 

alguns trams cal plantejar l’allunyament del curs fluvial per tal de donar continuïtat a la Via 

Blava i, en aquests casos, s’ha fet valoració de les seves possibilitats. Finalment, a fi i efecte 

de minimitzar els efectes negatius, només en alguns determinats trams es planteja 

l’obertura de camí per tal de satisfer el criteri de continuïtat de camí. 

En qualsevol cas, aquesta situació no permet definir clarament alternatives de disposició de 

les Vies Blaves en el seu conjunt, tot i que sí variants en aquells trams on no n’hi hagi. Però 

aquestes variants a nivell de Pla tenen poca implicació estratègica. Sí és important en 

aquesta fase d’avanç de planejament establir quins criteris funcionals són el que s’han de 

considerar en la decisió de quins camins entraran a formar part de les Vies Blaves. Un cop 

escollits aquests i les seves possibles variants sembla escaient que el document que haurà de 

ser aprovat inicialment faci una avaluació de les seves implicacions urbanístiques i 

ambientals... 

Així mateix, cal tenir present que l’Avanç de planejament  

... determina un conjunt de criteris d’ordenació funcional respecte els components de les 

vies blaves: 

27 criteris respecte l'ordenació funcional de la via; 

28 criteris respecte d'ordenació funcional les portes; i 

16 criteris respecte a l'ordenació funcional dels nodes. 

Aquesta gran matriu de criteris són els elements de valoració qualitativa respecte la millor 

de les opcions possibles per les vies blaves, de forma que el plantejament de les alternatives 

no es pot presentar en aquest document com un nombre tancat i finit de les diferents opcions 

de propostes, com es fa habitualment en el planejament urbanístic, sinó que cal considerar 

aquest procés com un procés obert d’evolució i perfeccionament urbanístic. 

 

Així doncs, cal afirmar que la incorporació del municipi de Fígols dins de l’àmbit del Pla director 

urbanístic per a facilitar l’estudi d’un traçat alternatiu en el tram Guardiola de Berguedà – Cercs 

en la Via Blava del Llobregat entra dintre de la metodologia establerta en l’Avanç de planejament. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

4.1. ESTRATÈGIA GENERAL D’ORDENACIÓ 

L’Avanç de planejament del PDU VBB afirma que:  

... no és objecte d’aquesta fase d’Avanç de planejament concretar un traçat inamovible de 

les tres Vies Blaves, ja que aquesta atribució li correspon a la següent fase de l’aprovació 

inicial del Pla, que contindrà un major coneixement i un detall precís de definició. 

Conseqüentment, la ubicació de les portes i els nodes associats al traçat tampoc poden ser 

concretats amb precisió, per bé que s’indiquen les opcions considerades alternatives. 

En el plànol d’ordenació Estratègia general d’ordenació s’han concretat aquests criteris de 

traçat mitjançant la grafia d’un recorregut que, volgudament, no té una precisió que desviï 

l’atenció de l’objectiu principal d’establir un camí vora el riu que relligui el territori i els 

seus potencials turístics i paisatgístics. 

... 

... aquest és el plànol que estableix el model del Pla que ha de ser evolucionat, participat i 

concretat en les properes fases de redacció i tramitació del Pla director urbanístic Vies Blaves 

Barcelona. 

És en aquest sentit que podem afirmar que l’ampliació de l’àmbit del PDU VBB per a l’estudi d’altres 

traçats que compleixin els criteris d’ordenació funcional establerts en el propi Avanç, no modifica 

el model del Pla que ha de ser evolucionat, participat i concretat en les properes fases de redacció 

i tramitació del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona. 

Malgrat això, en el Capítol III. Modificació de la documentació gràfica s’adjunta el plànol 

O.1.L1.L2.L3 Estratègia general d’ordenació modificat amb la incorporació del possible traçat 

alternatiu. 

4.2. TRAÇAT DE LA VIA 

L’Avanç de planejament del PDU VBB afirma que:  

En el plànol d’ordenació Traçat indicatiu de les Vies (sèrie de 23 plànols) s’indica, a escala 

1:10.000, un dels possibles traçats que compleixen bona part dels criteris d’ordenació 

funcional establerts per aquest document d’Avanç de planejament. En aquest plànol es 

defineix la traça indicativa de les Vies Blaves en color groc sobre una ortofoto recent del 

territori i en vermell sobre una base cartogràfica de l’ICGC en la que es pot veure el 

planejament urbanístic municipal vigent, segons el Mapa urbanístic de Catalunya (MUC). 

En el Capítol III. Modificació de la documentació gràfica s’adjunta el plànol O.2.L2.a Traçat 

indicatiu de les Vies Blaves modificat amb la incorporació del possible traçat alternatiu. 

4.3. LOCALITZACIÓ DE LES PORTES 

L’Avanç de planejament del PDU VBB relaciona, de forma indicativa, les portes proposades. 

L’ampliació de l’àmbit del Pla director per a permetre l’estudi d’un tram alternatiu al indicat en 

l’Avanç entre la porta de Guardiola de Berguedà i la porta de Cercs no ha de comportar, 

necessàriament, la definició d’una porta intermèdia. 

4.4. LOCALITZACIÓ DELS NODES 

En el plànol d’ordenació Estratègia general d’ordenació (sèrie de 4 plànols) que forma part de la 

documentació de l’Avanç de planejament del PDU VBB s’identifiquen els nodes que compleixen amb 

els requeriments establerts en el document. És a dir, cadascun dels punts en els que el traçat 

indicatiu de les Vies Blaves s’intersecciona amb un camí ja existent. 

En el Capítol III. Modificació de la documentació gràfica s’adjunta el plànol O.1.L1.L2.L3 Estratègia 

general d’ordenació modificat amb la incorporació dels possibles nodes resultants del traçat 

alternatiu. 

4.5. PROPOSTES SOBRE EL PATRIMONI ASSOCIAT A LES VIES BLAVES 

L’Avanç de planejament del PDU VBB proposa la definició d’un àmbit d’actuació general per 

cadascuna de les tres VIES. Dins el mateix es determinaran les línies essencials pel disseny de 

cadascun dels criteris patrimonials per a la construcció de la Via. 
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Així doncs, el municipi de Fígols formaria part de l’àmbit d’actuació general de la Via Blava del 

Llobregat. 

4.6. REGISTRES PER UN OBSERVATORI PERMANENT DE LES VIES BLAVES 

L’Avanç de planejament del PDU VBB proposa eines per tal de recollir tota la informació possible al 

voltant del que han significat i signifiquen els rius Llobregat, Cardener i Anoia per al territori i els 

seus habitants. 

Els registres visuals, orals i/o les aportacions dels ajuntaments i altres organismes hauran 

d’incloure, en la mesura de lo possible, allò que es refereixi al territori, al patrimoni i als habitants 

del municipi de Fígols. 

III. BASES ECONÒMIQUES DEL PLA 

Les bases econòmiques del Pla que conté l’Avanç de planejament del PDU VBB estableixen la 

metodologia a seguir per a la elaboració dels apartats següents: 

Anàlisi de les bases econòmiques del Pla i estratègia proposada. 

Anàlisi de les bases del retorn econòmic i social del Pla i estratègia proposada. 

Anàlisi de les bases de la gestió i finançament del Pla i estratègia proposada. 

La incorporació del municipi de Fígols dins de l’àmbit del Pla director no comporta cap variació de 

la metodologia establerta (matriu DAFO) que es concretarà en les fases futures de la tramitació del 

Pla director. 

IV. INFORME DE PARTICIPACIÓ 

Els objectius, metodologia disseny de mostres i tècniques utilitzades durant el Procés de 

participació del PDU VBB no ha de variar amb la incorporació del municipi de Fígols. 

En tot cas, l’objecte d’aquesta Addenda és obrir un nou període de consultes amb els municipis que 

formen part de l’àmbit del Pla director, per a conèixer el seu parer al respecte dels aspectes 

relacionats en ella. 
 

En la pàgina següent s’adjunta el plànol Identificació dels agents del territori modificat amb la 

incorporació del municipi de Fígols. 
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CRÈDITS 
 

COORDINACIÓ I DIRECCIO DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 

JORNET – LLOP - PASTOR, S.L.P 

Sebastià Jornet i Forner arquitecte 

Carles Llop i Torné doctor arquitecte 

Joan Enric Pastor Fernández arquitecte 

Gabriel Jubete i Andreu arquitecte 

Artur Tudela Conde arquitecte 

Aldo Zoccheddu graduat en urbanisme 

Mei Ferrer Guasch arquitecte 

 

COORDINACIÓ I DIRECCIÓ TREBALLS AMBIENTALS 

ESTUDI XAVIER MAYOR ET AL SL 

Xavier Mayor Farguell doctor en biologia 

Júlia Barba Miralpeix ambientòloga 

Clara Montaner Augé ambientòloga 

Àngels López Navas ambientòloga 

 

ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS SLL 

Lluís Salada Rubió biòleg 

Anna Martín Árboles geòloga i ambientòloga 

Joan Josep Manel Baró enginyer tècnic en mines i geòleg 

 

THIGIS SERVEIS AMBIENTALS SL 

Xavier Serra Sellarès oceanògraf; tècnic superior en TIG 

Daniel Hernández López graduat en gestió i planificació del territori; màster en TIG 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 

GIL-VERNET- MARTÍ- ORPINELL- SOLÉ, ADVOCATS ASSOCIATS SCP 

Àngels Gil-Vernet i Huguet advocada 

 

XARXES DE SERVEIS I MOBILITAT 

XAVIER ABADIA PÉREZ: 

Xavier Abadia Pérez enginyer de camins, canals i ports 

 

ASSESSORIA ESTUDIS ECONÒMICS 

PROMO ASSESSORS CONSULTORS SAP 

Agustí Jover economista 

Miquel Morell Deltell economista 

 

ENGINYERIA OBRES HIDRÀULIQUES 

JAVIER SOLÍS DELFÍN 

Javier Solís Delfín enginyer de camins, canals i ports 

Vicente de Medina Iglesias doctor enginyer de camins, canals i ports 

 

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 

PLA ESTEL 

Arnau Boix i Pla arquitecte 

Alba Domínguez Ferrer 

 arquitecte 

MONODESTUDIO 

Jordi Quiñonero Oltra sociòleg; màster en participació i desenvolupament comunitari 

Gema Jover Roig sociòloga; màster en gestió i promoció del desenvolupament local 

PAISATGE 

ANNA ZAHONERO XIFRÉ 

Anna Zahonero Xifré biòloga; màster en arquitectura del paisatge 

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CULTURAL 

VILANOVA+MOYA arquitectes 

Antoni Vilanova Omedas arquitecte 

Susanna Moya Segura arquitecta 

 

POBLACIÓ 

MONTSERRAT MERCADÉ MARIMÓN 

Montserrat Mercadé Marimón geògrafa 

 

 





 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 
 
 
 



 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 

VIES BLAVES BARCELONA 
 
AVANÇ DE PLANEJAMENT. ADDENDA 
 

ANTECEDENTS, OBJECTE I CONTINGUT DEL DOCUMENT 

1. AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS 

I. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ 

II. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

III. BASES ECONÒMIQUES DEL PLA 

IV. INFORME DE PARTICIPACIÓ 

AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

MODIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

I. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

II. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

III. ANEXOS 

 



AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC ÍNDEX 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA   

INTRODUCCIÓ 1 

1. OBJECTE I MARC LEGAL 1 

2. ANTECEDENTS 1 

PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT 2 

1. ÀMBIT D’ESTUDI 2 

2. CRITERIS GENERALS D’ORDENACIÓ 2 

3. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 2 

3.1. EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 2 

3.2. ELS PLANS TERRITORIALS PARCIALS 2 

3.3. ELS PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS 2 

3.4. ELS PLANS TERRITORIALS SECTORIALS 2 

3.5. ALTRES PLANS I PROGRAMES 2 

REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL PLA 3 

1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 3 

1.1. MATRIU BIOFÍSICA 3 

- Clima i meteorologia 3 
- Relleu i pendent 3 
- Geologia 3 
- Biodiversitat 4 
- Hàbitats 6 

1.2. MATRIU ECOLÒGICA DE L’ÀMBIT 10 

- Valor territorial 10 
- Connectivitat ecològica 13 
- Serveis ecosistèmics implicats 15 

1.3. MATRIU AMBIENTAL DE L’ÀMBIT 15 

- Preservació d’espècies i altres elements de gestió 16 
- Paisatge 16 
- Patrimoni geològic 16 
- Qualitat dels vectors ambientals implicats 17 
- Pertorbacions ambientals 21 
- Els escenaris de canvi climàtic i la seva potencial repercussió en l’entorn 22 
- Els riscos associats a l’àmbit 22 

2. OBJECTIUS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL APLICABLES EN L’ÀMBIT DEL PLA 27 

3. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN LA REDACCIÓ DEL PLA 27 

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ SELECCIONADA 28 

1. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ CONSIDERADES 28 

1.1. ALTERNATIVA 0. SITUACIÓ DE PARTIDA 29 

1.2. ALTERNATIVA 1. LA PROPOSTA DE PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 31 

3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 35 

BIBLIOGRAFIA 36 

CRÈDITS 39 

ANNEX 1. ESPÈCIES DE FAUNA PROTEGIDES 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC ÍNDEX 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA  1 

INTRODUCCIÓ 

1. OBJECTE I MARC LEGAL 

El present document, Ampliació del Document Inicial Estratègic, té com a objectiu incorporar la 

informació necessària fruit de l’ampliació de l’àmbit original del Pla Director Urbanístic Vies Blaves 

Barcelona (d’ara endavant, PDU VBB), per tal de donar compliment al procediment d’Avaluació 

Ambiental Estratègica al que el Pla es troba subjecte. 

El present PDU VBB es sotmet al procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària, segons 

el que disposa l’apartat 6a) sisè de la Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, per sol·licitud 

del promotor del Pla, ja que afecta espais de la xarxa Natura 2000 i del PEIN, i constitueix el marc 

per al desenvolupament de possibles projectes sotmesos a Avaluació d’Impacte Ambiental. 

El present document s’afegeix, doncs, al Document Inicial Estratègic que forma part de l’Avanç de 

Planejament i que dona inici a l’esmentat procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica, el 

contingut del qual queda regulat en l’article 18 de la Llei 21/2013 i en l’article 17 de la Llei 6/2009. 

2. ANTECEDENTS 

La necessitat d’elaborar aquesta Addenda en fase d’Avanç de planejament sorgeix per incorporar 

el municipi de Fígols al PDU, municipi que no formava part de l’àmbit del PDU a l’inici, ja que 

l’anàlisi del traçat de la Via Blava del Llobregat durant el procés d’elaboració del PDU ha incorporat 

una variant que afecta el municipi de Fígols.  

Fruit de l’estudi i anàlisi del traçat proposat en l’Avanç de planejament, s’ha constatat que el tram 

de la Via Blava del Llobregat que transcorre per sobre el canal industrial de Berga presenta unes 

dificultats tècniques que faran que la seva execució sigui a mitjà o llarg termini. Tanmateix, el PDU 

no hi vol renunciar i per això s’ha d’incloure una solució provisional per resoldre aquest tram durant 

el temps en que no es materialitzi el traçat definitiu. És per això que ha calgut ampliar l’àmbit 

d’estudi per tal de localitzar camins existents que permetin una possible variant de traçat. 

Cal mencionar que en aquest document només s’incorporen aquells aspectes significatius que el nou 

traçat implica des del punt de vista ambiental i de compliment formal del DIE, tenint en compte 

que tota la resta d’aspectes que el DIE aborda queden inclosos en el document original que forma 

part de l’Avanç de planejament. 

Així, des d’un punt de vista descriptiu, aquí només es farà referència a aquells aspectes que s’ha 

considerat necessari incloure a causa de la incorporació del nou traçat de la Via Blava del Llobregat 

i que no quedaven inclosos en el DIE original. 
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PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT 

1. ÀMBIT D’ESTUDI 

L’àmbit d’estudi d’aquesta Ampliació del DIE serà, doncs, el traçat alternatiu proposat que afecta 

els municipis de Guardiola de Berguedà i Cercs (ja inclosos des de l’inici al PDU), i el municipi de 

Fígols, de nova incorporació. 

Aquesta variant del traçat comença poc després del nucli urbà de Les Casetes Noves del Collet 

(municipi de Guardiola de Berguedà), concretament en el pas elevat existent, i enfila muntanya 

amunt passant per Sant Corneli (municipi de Cercs). El nou traçat entra al municipi de Fígols a 

l’alçada de Cal Gorra de Baix i en surt seguint el curs del Torrent Xic, per anar cap a la Rodonella 

quan es retroba amb el traçat original de la Via Blava. El traçat alternatiu suposa l’aprofitament de 

diversos camins de gran i petit recorregut.  

2. CRITERIS GENERALS D’ORDENACIÓ 

Els criteris i directrius generals pels quals es regeix el PDU VBB no han sofert cap modificació en 

relació al canvi de la traça que s’aborda en aquesta Addenda. Per tant, és d’aplicació tot allò 

establert al respecte en el corresponent apartat del DIE del PDU VBB. 

3. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

Els principals plans i programes que afecten l’àmbit del PDU VBB es recopilen en aquest apartat per 

tal de recollir aquelles determinacions o requeriments més significatius i d’identificar els casos en 

què la seva superposició, entre sí i amb el PDU, pot representar impactes acumulatius rellevants 

que s’hagin de tenir en consideració en l’avaluació d’aquest Pla.  

3.1. EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

Les determinacions que el Pla territorial general de Catalunya puguin tenir efecte sobre l’àmbit 

del PDU VBB no han variat per la incorporació del municipi de Fígols. 

3.2. ELS PLANS TERRITORIALS PARCIALS 

El municipi de Fígols està inclòs dins de l’àmbit del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 

aprovat pel Govern de la generalitat el 16 de setembre de 2008 (publicat en el DOGC de 22 d'octubre 

de 2008). Les determinacions que aquest Pla puguin tenir efecte sobre l’àmbit del PDU VBB 

no han variat per la incorporació del municipi de Fígols. 

3.3. ELS PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS 

El municipi de Fígols no està inclòs dins de cap pla director urbanístic aprovat definitivament. 

3.4. ELS PLANS TERRITORIALS SECTORIALS  

El 6 d’abril de 2018 es va aprovar definitivament el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 

gestió de residus municipals de Catalunya 2020 (PINFRECAT20) que afecta el municipi de Fígols i 

tota la resta de municipis de Catalunya.  

3.5. ALTRES PLANS I PROGRAMES 

No hi ha altres plans i programes, a part dels ja esmentats en el DIE, que afectin l’àmbit del PDU 

VBB pel fet d’incorporar el municipi de Fígols. 
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REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL PLA 

1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

1.1. MATRIU BIOFÍSICA 

En aquest primer bloc de l’apartat 1, titulat Matriu biofísica, s’ha efectuat una descripció de tots 

aquells elements tant físics com biològics que caracteritzen l’àmbit d’estudi. La matriu biofísica 

inclou, doncs, tant els factors climàtics i meteorològics, aquells components de relleu i els 

geològics, la diversitat d’espècies present, com també els hàbitats que aquestes conformen. 

- CLIMA I METEOROLOGIA 

L’àmbit el traçat de la Via Blava del Llobregat objecte d’aquest document es troba a la comarca 

del Berguedà, comarca amb clima Mediterrani, de tipus Pirinenc i Prepirinenc a la meitat nord de 

la comarca i continental subhumit a la meitat sud. La precipitació mitjana anual augmenta 

progressivament a mesura que ens acostem al Pirineu, des dels 600 mm al sud fins als 1000 mm al 

Cadí i al Pedraforca. Les estacions plujoses són la primavera i l’estiu, i la seca és l’hivern, el qual 

és molt fred, amb mitjanes de 4 °C a -2 ºC, i els estius calorosos al sud i suaus o frescos al nord, 

amb mitjanes de 15 °C a 23 ºC. L’amplitud tèrmica anual és entre moderada i alta. 

D’acord amb l’estudi de Planificació de l'espai fluvial de les conques del Baix Llobregat i l’Anoia, 

elaborat per l'Agència Catalana de l'Aigua, la pluviometria mitjana de la conca del riu Llobregat és 

de 672 mm/any. 

- RELLEU I PENDENT 

L’àmbit d’estudi, situat al Prepirineu, a la part superior del Berguedà, presenta un el relleu força 

abrupte.  

Pel que fa als pendents, val a dir que els pendents superiors al 30% es concentren en les dues parts 

del traçat que efectuen el desnivell entre l’àmbit fluvial, el qual es troba aproximadament a la cota 

700 al Collet d’Aina i 650 al pantà de La Baells, fins als espais més muntanyosos on es troba la torre 

de Foix i el poble de Sant Corneli, per sobre la cota 900. Per contra, quan el traçat transita pels 

terrenys més elevats, especialment al voltant del Jou, els terrenys són més planers, amb pendents 

predominantment inferiors al 20%. Aquests valors es poden observar amb més detall al plànol 

d’informació E6. Pendents de l’Addenda a l’Avanç de planejament. 

- GEOLOGIA 

Tal i com es recull al Document inicial estratègic, l’àmbit complet del PDU VBB creua bona part de 

les grans unitats geològiques del país, les quals són, de nord a sud: 

 Pirineus i Prepirineus.  

 Depressió Central catalana.  

 Les Serralades Costaneres o Sistema Mediterrani  

Les formacions geològiques que conformen l’àmbit es poden observar al plànol A1. Geologia de la 

documentació gràfica de l’Avanç de planejament. 

Concretament l’àrea d’estudi d’aquest Addenda s’insereix en els Prepirineus. Aquesta unitat 

geomorfològica consta d’uns relleus originats com a conseqüència del mateix plegament alpí que 

va generar el conjunt dels Pirineus (o zona axial del sistema de plegament). Els conformen materials 

sedimentaris mesozoics i terciaris resistents a l’erosió, com calcàries, conglomerats, gresos, etc., 

fortament plegats.  

Sobre aquest substrat els primers quilòmetres del Llobregat ha excavat un curs encaixat i sinuós, 

amb cingleres i congostos, morfologia que es fa patent fins a l’alçada Cercs. 

Tal i com s’observa a la Figura 1.1.a., el nou traçat proposat discorreria en gran part sobre roques 

calcàries bioclàstiques. En els punts més a l’oest de la Via Blava, el traçat passaria per una altra 

formació, de Conglomerats, argiles gresos vermells, tant quan es passa per la Torre de Foix, com 

pel poble de Sant Corneli i pel pla del Castell. Cal fer també esment que al Collet d’Aina el substrat 

està format per Còdols i llims de fons de vall. 

Figura 1.1.a. Substrat geològic present a l’àmbit d’estudi  
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia Base geològica 1:50.000 disponible al disponible al web del 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- BIODIVERSITAT 

La biodiversitat es defineix com el conjunt d’espècies biològiques que habiten en un determinat 

indret. Les espècies que poden viure en un lloc depenen de les condicions ambientals presents, dels 

recursos disponibles i de la possibilitat de formar un camp d’interaccions amb altres espècies. El 

règim de pertorbacions present en un ecosistema, també limita les espècies que hi poden viure. Val 

a dir que actualment, a banda de les pertorbacions naturals, les pertorbacions antròpiques prenen 

força en la definició dels ecosistemes i les espècies que hi habiten. 

No es disposa de dades concretes sobre l’estat de les poblacions dels diferents grups biològics en la 

zona estudiada. Tan sols hi ha disponible informació sobre la flora i la fauna, especialment la 

vertebrada, i per a escales territorials i nivells d’aprofundiment dispars. És per això que aquest 

apartat s’ha limitat a la descripció de les espècies potencialment presents d’aquests dos grups 

biològics. 

I. Flora 

Per a la descripció de la flora característica de l’àmbit del nou traçat objecte d’aquest document, 

s’ha emprat bàsicament el Manual d'interpretació de la llegenda de la cartografia CHC50 (Grup de 

Geobotànica i Cartografia de la Vegetació - Centre Especial de Biodiversitat Vegetal (CERBIV), de la 

Universitat de Barcelona. 2014). 

La vegetació varia d’acord amb l’altitud i les condicions morfoclimàtiques de cada indret. Pel que 

fa a l’alt Berguedà, la major part de l’àmbit correspon al baix estatge muntà, que es troba fins a 
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1.300 m d’altitud. En aquests espais dominen les rouredes (Quercus spp.) amb boix (Buxus 

sempervirens), tot i que es troben en alguns punts degradades, guanyant terreny les boixedes. En 

aquest tipus de boscos també és característic trobar-hi espècies com el Quercus x cerrioides (roure 

cerrioide), el Quercus x subpyrenaica, el Quercus pubescents (roure martinenc), el Pinus sylvestris 

(pi roig) en l’estrat arbori; la Coronilla emerus (coronil·la boscana) en l’estrat arbustiu; i la Primula 

veris subsp. columnae (cucut), l’Hepàtica nobilis (herba fetgera), i el Brachypodium phoenicoides 

(fenàs), en l’estrat herbaci. 

L’àmbit d’estudi està dominat per aquest tipus de bosc, però també per les pastures denses 

(recobriment del 100 %) en què les plantes graminoides i les no graminoides presenten un 

recobriment molt equilibrat. Entre les primeres destaca Festuca nigrescens; i entre les segones, el 

plantatge mitjà. També s’hi pot trobar Alchemilla flabellata (peu de lleó), Poa alpina, Koeleria 

macrantha, Galium verum (espunyidella groga), Cirsium acaule (calcida de prat), Astralagus 

danicus, i Luzula campestris. 

II. Fauna 

Per al coneixement de la fauna present a l’àrea d’estudi s’ha realitzar una recerca prospectiva al 

web del Banc de dades de biodiversitat de Catalunya (BIOCAT) sobre les espècies que es poden 

trobar a l’àrea d’interès. El nou traçat objecte d’estudi es troba comprès entre dos quadrants UTM: 

el DG07 i el DG06. Cal tenir en compte que cada quadrant UTM cobreix una superfície de 10 x 10 

km. Per tant, aquests dos quadrants engloben un territori força més extens que el que creua el 

traçat proposat de la Via Blava. Els valors que aquí s’exposen s’han d’entendre, doncs, com a 

nombre d’espècies o subespècies que es troben potencialment presents a l’àrea d’estudi, per bé 

que no totes es trobin realment en els espais objecte d’estudi. 

En total, s’ha pogut llistar com a potencialment presents a l’àrea d’estudi 218 tàxons de vertebrats 

i 467 d’invertebrats (principalment d’artròpodes). Els tàxons considerats inclouen fins al nivell de 

subespècies. 

Entre els vertebrats es troben 12 espècies de peixos, entre els quals destaques diverses espècies 

autòctones com el barb cua-roig (Barbus haasi), la bagra catalana (Squalius laietanus) o la truita 

comuna (Salmo trutta). 

Pel que fa als amfibis s’hi poden trobar 11 espècies, entre les quals cal esmentar especialment tritó 

pirinenc (Calotriton asper), el tritó verd (Triturus marmoratus) i la salamandra (Salamandra 

salamandra), entre d’altres espècies més abundants al territori català, com el gripau corredor (Bufo 

calamita) o la granota verda (Pelophylax perezi). 

De rèptils, potencialment se’n troben fins a 13, incloent-ne de tipus força diversos, des de la serp 

d’aigua (Natrix maura), a l'escurçó ibèric (Vipera latastei), passant per sargantanes, com la 

sargantana Bruna (Podarcis liolepis), i dragons, com el dragó comú (Tarentola mauritanica), fins a 

llangardaixos, com el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus). 

Els mamífers a l’àrea d’estudi són potencialment variats, englobant fins a 44 taxons. S’hi poden 

trobar petits mamífers com la musaranya nana (Sorex minutus), el talpó comú (Microtus 

duodecimcostatus), l'eriçó comú (Erinaceus europaeus) o el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus). 

Els quiròpters es troben igualment ben representats, entre els quals hi ha diverses espècies dels 

gèneres Pipistrellus i Rhinolophus. També hi són presents 2 espècies de lagomorfs: el conill de bosc 

(Oryctolagus cuniculus) i la llebre comuna (Lepus europaeus). D'altra banda, hi ha diversos ungulats: 

l'isard pirinenc (Rupicapra pyrenaica), el porc senglar (Sus scrofa) i el cabirol (Capreolus capreolus). 

Finalment, com a espècies de carnívors trobem: la llúdriga (Lutra lutra), el gat fer (Felis silvestris), 

el teixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina) o la geneta (Genetta 

genetta). Figuren també al llistat del Banc de Dades de Biodiversitat dos tàxons molt poc freqüents 

a Catalunya; són l’ós bru (Ursus arctos) i el gènere Lynx ssp. 

La resta de tàxons potencialment presents (138) corresponen a aus. Hi abunden espècies típiques 

d'ambients oberts, com la perdiu (Alectoris rufa), la puput (Upupa epops), la cadernera (Carduelis 

carduelis) o la cogullada vulgar (Galerida cristata), entre d'altres passeriformes. Pel que fa a les 

rapinyaires, podem trobar el trencalòs (Gypaetus barbatus), l'aufrany (Neophron percnopterus), 

l'esparver (Accipiter nisus), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), l'àguila marcenca (Circaetus 

gallicus) o l'òliba (Tyto alba), entre d’altres. També s’hi troben diverses espècies d'avifauna 

aquàtica, com el blauet (Alcedo atthis) o la cigonya (Ciconia ciconia). 

Per altra banda, en relació a la biodiversitat i prenent els ocells com a bioindicadors, s’ha consultat 

la capa d’informació cartogràfica Presència d’ambients d’interès per la conservació de la 

biodiversitat - Ocells com a bioindicadors, disponible al SITxell. Aquesta capa inclou un camp per 

cada ambient considerat d’interès (10) per la conservació de la biodiversitat, amb la suma de 

probabilitats d’aparició de cadascuna de les espècies seleccionades com a bioindicadores de cada 

ambient que estan presents en cada quadrícula. La probabilitat d’aparició és la unitat dels mapes 

d’índexs d’abundància de l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: representa una 

mesura indirecta de l’abundància de l’espècie i es defineix com la probabilitat de detectar una 

determinada espècie en dues hores de cens en aquell quadrat específic. 
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A l’àmbit proper al traçat de la Via Blava del Llobregat, s’hi poden trobar valors mitjans de riquesa, 

de 30 a 46 (màxim valor 72), sobretot concentrats a l’alçada del Riu de Saldes i al sud-est del Jou. 

Destaquen com a valors més elevats els corresponents a la suma de les probabilitats d’aparició 

d’espècies indicadores de mosaics de pastures i boscos muntans. El seu valor és un indicador de 

presència i qualitat de les pastures muntanes, un ambient d’interès quant a conservació de la 

biodiversitat. L’única espècie indicadora escollida és l’escorxador (Lanius collurio).  

També destaquen amb valors elevats els corresponents a les espècies indicadores de curs alt de riu. 

El seu valor és un indicador de qualitat de l’aigua en trams alts dels rius, un ambient d’interès quant 

a conservació de la biodiversitat. L’única espècie indicadora escollida és la merla d’aigua (Cinclus 

cinclus). 

- HÀBITATS 

Els hàbitats són aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques 

geogràfiques, abiòtiques i biòtiques. Tenen, per tant, un interès especial des de la perspectiva de 

l'ecologia, ja que defineixen territorialment una característica abiòtica i biòtica de cada espai que 

porta associada una qualitat d'interpretació ecològica del lloc. 

I. Hàbitats de Catalunya 

Per a caracteritzar l’àmbit per on transcórrer el nou traçat pel que fa als seus hàbitats, s’han emprat 

les bases cartogràfiques digitals de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 

(2008-12) que es troben disponibles al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.  

A continuació es presenta una taula resum d’aquells hàbitats que es localitzen a una distància 

aproximada de 200 metres al voltant del nou traçat. 

Taula 1.1.a. Hàbitats de Catalunya presents a l’àmbit 

Codi  Hàbitat de Catalunya 
Superfície 

(ha) 
Representació 

a l’àmbit 

24a 
Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense 

vegetació llenyosa densa 
1,71 0,4% 

31p 
Bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa), esbarzers (Rubus 

spp.)..., mesòfiles, de la muntanya mitjana 
1,94 0,5% 

32aa
Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la muntanya 

mitjana (i de les contrades mediterrànies) 
4,92 1,2% 

32t 

Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes 

termòfiles o gairebé, d'indrets secs, sovint rocosos, de terra 

baixa i de l'estatge submontà 

0,01 0,0% 

34b 

Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago 

media (plantatge), Galium verum (espunyidella groga), 

Cirsium acaule..., de la muntanya mitjana i de l'estatge 

subalpí dels Pirineus i de les terres properes 

66,74 15,8% 

34n 

Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes 

monspeliensis, -i timonedes associades- calcícoles, de la 

muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa 

23,51 5,6% 

41b  Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles 12,37 2,9% 

41k 
Rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens), 

calcícoles, de la muntanya mitjana 
87,38 20,7% 

42ah
Pinedes mixtes de pi roig (Pinus sylvestris) i pinassa (Pinus 

nigra subsp. salzmannii) 
6,93 1,6% 

42r 
Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), o repoblacions, sense 

sotabosc forestal 
9,94 2,4% 

43b 
Boscos mixtos de faig (Fagus sylvatica) i pi roig (Pinus 

sylvestris), de l'estatge montà 
5,30 1,3% 

43d 
Boscos mixtos de roure martinenc (Quercus pubescens) i pi 

roig (Pinus sylvestris), calcícoles, de la muntanya mitjana 
57,00 13,5% 

44d 
Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la 

muntanya mitjana 
1,47 0,3% 

44e 
Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de 

l'estatge montà, pirenaicocatalanes 
0,28 0,1% 

45f  Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia) 14,48 3,4% 

62b  Cingles i penyals calcaris de muntanya 9,69 2,3% 
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Codi  Hàbitat de Catalunya 
Superfície 

(ha) 
Representació 

a l’àmbit 

81a  Camps condicionats com a pastura intensiva 26,47 6,3% 

82b 
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt 

plujoses 
2,55 0,6% 

86a 
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal 

associada 
14,10 3,3% 

86b 
Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació 

natural 
16,48 3,9% 

86c  Pedreres, explotacions d’àrids i runam 49,81 11,8% 

86e  Àrees revegetades: mines a cel obert, pistes d'esquí... 2,11 0,5% 

87a  Conreus abandonats 7,59 1,8% 

   TOTAL 422,77 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12), 

disponible al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

L’àmbit per on transcorre el nou traçat presenta una considerable diversitat d’hàbitats, 23 de 

diferents, tot i que destaquen, pel que fa al recobriment superficial, 4 que representen més del 

60% de la superfície: Rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens), calcícoles, de la muntanya 

mitjana; Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium 

verum (espunyidella groga), Cirsium acaule..., de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí dels 

Pirineus i de les terres properes; Boscos mixtos de roure martinenc (Quercus pubescens) i pi roig 

(Pinus sylvestris), calcícoles, de la muntanya mitjana; i Pedreres, explotacions d’àrids i runam. 

Els 19 hàbitats restants, representen un recobriment inferior al 10%. 

Dels hàbitats amb més representació, a continuació es descriu la seva localització: 

 34b. Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), 

Galium verum (espunyidella groga), Cirsium acaule..., de la muntanya mitjana i de l'estatge 

subalpí dels Pirineus i de les terres properes. Es concentren entre el Quer i Cal Gorra de Baix, 

al Pla del Castell i al voltant del torrent Xic, al nord de Sant Corneli, i al voltant de la Torre de 

Foix. 

 41k . Rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens), calcícoles, de la muntanya mitjana. 

Són l’hàbitat que es troba més dispers per l’àmbit, localitzant-se les extensions més grans a 

l’est de les Rues de Soldevila, i entre el Castell de Guaridola i les Torres de Foix. 

 43d. Boscos mixtos de roure martinenc (Quercus pubescens) i pi roig (Pinus sylvestris), 

calcícoles, de la muntanya mitjana. Es localitzen a la zona del Collet d’Aïna, Castell de 

Guardiola, i al sud del Quer i la central tèrmica de Cercs. 

 86c. Pedreres, explotacions d’àrids i runam. Corresponen a les zones de la Mina del Collet i 

de la terrera de la central tèrmica de Cercs. 

Per tal de poder fer una interpretació ecològica a gran escala dels hàbitats de l’àmbit, s’ha efectuat 

una reclassificació a partir de la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya en grans tipus d’ecosistemes: 

aigües continentals, biodivers arbori, biodivers arbustiu, biodivers herbaci, conreus de secà, conreus 

de regadiu i ecosistemes antròpics. La reclassificació s’ha efectuat a partir dels hàbitats de 

recobriment majoritari en aquells polígons amb registres múltiples. Els resultats de la reclassificació 

queden recollits pel que fa a estimacions de superfícies a la taula següent. 
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Taula 1.1.b. Reclassificació ecològica dels hàbitats a l’àmbit 

Tipus d’ecosistemes Superfície (ha) 
Representació a 

l’àmbit 

Aigües continentals 1,71 0,4% 

Antròpic 82,50 19,5% 

Biodivers arbori 195,13 46,2% 

Biodivers arbustiu 6,87 1,6% 

Biodivers herbaci 97,84 23,1% 

Conreus de regadiu 2,55 0,6% 

Conreus de secà 26,47 6,3% 

Vegetació escassa 9,69 2,3% 

Total general 422,77  

Font: Elaboració pròpia a partir de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12), 

disponible al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

A partir d’aquestes dades es reconeix el caràcter eminentment boscós de l’àmbit (més d’un 47% 

entre hàbitats biodiversos arboris i arbustius), seguit dels ecosistemes herbacis, sobretot prats, que 

representen el 23%. També es fa palès que les activitats antròpiques tenen una presència important, 

amb una mica menys del 20% d’ocupació, sobretot a causa de la presència de les antigues activitats 

extractives de la zona. 

Figura 1.1.b. Reclassificació ecològica dels Hàbitats de Catalunya presents a l’àmbit 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12), 

disponible al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

S’ha analitzat també la capa cartogràfica Valoració botànica dels hàbitats 2013, disponible al 

SITxell. De la gran quantitat de variables que es representen en aquesta capa, s’han seleccionat el 

valor d’amenaça, la fragilitat ecològica i el valor global d'interès, per considerar-se les més 

interessants a tenir en compte en la diagnosi que ens ocupa.  

Analitzant els valors de mitjos a alts d’aquests tres camps, es pot veure com els hàbitats amb 

fragilitat ecològica més elevada són els associats al riu Llobregat a l’alçada de les Cases Noves del 

Collet i del pantà de La Baells. En relació als valors de mitjos a alts corresponents al valor 

d’amenaça, se’n troben a l’entorn del Riu de Saldes, la Baga de Mas de Pei, i a l’oest de la Mina del 

Collet, al sud de la Consolació i de la central tèrmica de Cercs. 

Finalment, pel que fa al valor global d’interès, els hàbitats que el presenten coincideixen amb els 

que tenen valor d’amenaça situats a l’entorn del riu de Saldes i la Baga de Mas Pei. A partir d’aquí, 

i en direcció sud, hi ha hàbitats amb valor global d’interès en pràcticament tot el recorregut, a 

excepció de la zona al voltant del Jou, a la zona de les mines de carbó de Sant Corneli, el Quer, Cal 

Gorra de Baix, l’entorn del Torrent Xic, i entre la central tèrmica de Cercs i la Casanova de 

Sargantana. 

Figura 1.1.c. Valoració Botànica dels Hàbitats a l’àmbit d’estudi 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de la Valoració Botànica dels Hàbitats de la província de Barcelona 

2013 a escala 1:50.000. Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la Província de Barcelona 

(SITxell). Diputació de Barcelona. 

II. Hàbitats d’Interès Comunitari 
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La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 

fauna i la flora) i les seves posteriors modificacions (Directiva 97/62/CE) cataloguen una sèrie 

d'hàbitats, denominats Hàbitats d'Interès Comunitari, amb l'objectiu de garantir la seva conservació 

en el territori de la Unió Europea, mitjançant la protecció d'unes mostres territorials d'aquests 

hàbitats i la seva inclusió a la Xarxa Natura 2000. Es tracta d’hàbitats que o bé estan amenaçats de 

desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea, o bé tenen una àrea de 

distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea reduïda per pròpia 

naturalesa, o bé són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques de 

la UE, és a dir, l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la mediterrània. 

Així doncs, s’ha consultat la cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari 1:50.000 versió 2 (2008-

12) disponible al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, que s’ha emprat per a 

l’elaboració de la sèrie de plànols A4. Hàbitats d’Interès Comunitari. 

A l’àmbit es troben un total de 11 hàbitats d’interès comunitari (HIC), que representen 

aproximadament un 28% de l’àmbit per on passa el traçat estudiat. Cap dels HIC és prioritari. 

Taula 1.1.c. HIC presents a l’àmbit d’estudi 

Codi HIC Nom HIC 
Superfície 

(ha) 

Representació 

a l’àmbit 

9340 Alzinars i carrascars 14,48 12,2% 

5110 
Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants 

rocosos 
5,89 5,0% 

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 11,38 9,6% 

9130 Fagedes neutròfiles 1,77 1,5% 

6210 
Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, 

seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) 
66,20 55,9% 

3260 

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb 

vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion 

fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

0,13 0,1% 

9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 15,90 13,4% 

3270 
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars 

nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p. 
0,13 0,1% 

6430 
Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de 

l'alta muntanya 
0,13 0,1% 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 2,10 1,8% 

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 0,28 0,2% 

   TOTAL 118,39 100,0% 

Font: la cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari 1:50.000 versió 2 (2008-12) disponible al web del 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

Destaca pel seu gran recobriment, més de 66 ha l’HIC 6210 (Prats -i fàcies emmatades- 

medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea)), suposant més del 55% 

dels HIC presents a l’àmbit. Els altres HIC amb recobriments molt menors però amb diferència 

respecte la resta són, per ordre de major a menor, Fagedes calcícoles xerotermòfiles (9150), 

Alzinars i carrascars (9340), i Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola (8210), que 

representen, respectivament, el 13%, el 12%, i el 9,6% del total dels HIC presents (veure plànol A4 

Hàbitats d’Interès Comunitari de l’Avanç de PDU VBB). 

1.2. MATRIU ECOLÒGICA DE L’ÀMBIT  

Aquest segon bloc dins les matrius territorials incorpora la descripció i anàlisi de l’àmbit objecte 

d’estudi des de la perspectiva dels sistemes que l’articulen. Així, en aquest bloc es deixa enrere 

l’aproximació a partir d’elements individuals per passar a una lectura del territori en base al seu 

funcionament sistèmic. 

Aquesta lectura s’enfronta a partir de la caracterització del valor territorial de l’àmbit al voltant 

del sistema de rius, del sistema d’espais protegits, dels processos ecològics partint de l’estudi de 

la connectivitat ecològica del territori, i es complementa amb un estudi prospectiu dels serveis 

ecosistèmics que ofereixen els espais. 

- VALOR TERRITORIAL 

I. Els sistemes de rius com estructuradors del territori 

A l’àrea d’estudi, la xarxa hidrogràfica forma part de la conca del Llobregat i es composa 

principalment de cursos de cabal estacional. El riu de Saldes, situat a la part nord del nou traçat, a 

Imatge 1.2.a. El riu Llobregat al seu tram alt, al terme de Cercs. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Guardiola de Berguedà, és l’únic curs de cabal permanent que quedaria travessat pel canvi de traçat 

de la Via Blava del Llobregat (com ja es creuava amb el traçat anterior aigües avall). 

Destaca també la riera de Fumanya, situada al sud del nou traçat, per la seva llargada relativament 

més gran que els altres torrents que transcorrent per l’àrea estudiada. La riera de Fumanya i els 

seus afluents drenen l’est del terme de Fígols, fins que aboca les aigües al Llobregat, a Cercs. Els 

afluents de la riera de Fumanya són de poc recorregut; dos dels quals serien creuats per la variant 

considerada de la Via Blava del Llobregat, el traçat de la qual travessaria també la pròpia riera de 

Fumanya (igualment creuada amb el traçat anterior aigües avall). 

Aquesta nou traçat de la Via Blava travessaria altres torrents de poca longitud al llarg del seu 

recorregut per Cercs i Guardiola de Berguedà. 

Val a dir que la conca del riu Llobregat presenta en total una superfície de 4.957 km2, aporta 

anualment 609,4 hm3 de mitjana (segons la sèrie 1980-2008) i es tracta de la segona conca interna 

de Catalunya que aporta més quantitat d’aigua, per darrera de la conca del Ter.  

D’acord al document Regionalització fluvial a les conques internes de Catalunya (Agència Catalana 

de l’Aigua, 2002c), els rius de la Conca alta del Llobregat fins a la Colònia Rosal es classifiquen dins 

el tipus fluvial “Rius de muntanya humida calcària”, entre els quals es troba el citat riu de Saldes. 

Taula 1.2.a. Rius estudiats i masses d’aigua que conformen amb la seva classificació per tipus 

fluvials. 

Núm. 

CEDEX 
Tipus fluvial Masses d’aigua 

26 Rius de muntanya humida calcària 
Conca alta del Llobregat fins a la Colònia 

Rosal. 

Font: Regionalització fluvial a les conques internes de Catalunya (Agència Catalana de l’Aigua, 2002c). 

Finalment, a pels espais fluvials caldrà tenir en compte la legislació sectorial vigent en matèria de 

zonificació de l’espai fluvial: 

 Normativa hidràulica regulada pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del 

Reglament del domini públic hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener, i Reial 

Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Domini Públic 

Hidràulic aprovat per Reial Decret 849/2016, d'11 d'abril, el Reglament de Planificació 

Hidrològica, aprovat per Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol i altres reglaments en matèria 

de gestió de riscs d'inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d'aigües 

residuals. de 23 de novembre. 

I a nivell autonòmic: 

 Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial 

de Catalunya. Determinacions normatives, Capítol XI Gestió de l'espai fluvial. 

 Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica. 

Les competències de l’Agència Catalana de l’Aigua en els espais fluvials es regulen principalment 

pel Reglament del domini públic hidràulic. A continuació es sintetitzen les diferents zones que 

delimita aquest reglament i les seves modificacions i la regulació d’usos que s’hi aplica. 

Taula 1.2.b. Zonificació de l'espai fluvial atès el Reglament de domini públic hidràulic i les seves 

modificacions. Simplificació a nivell d’usos pràctics per a l’àmbit. 

Zonificació Delimitació Usos 

Domini públic 

hidràulic 

(DPH) 

Segons les màximes crescudes 

ordinàries, característiques 

geomorfològiques, estudis 

hidrològics i hidràulics, la 

cartografia de referència i les 

referències històriques. 

Cap ús llevat dels associats a la preservació 

ambiental i del règim de corrent, amb 

excepció del creuament del riu amb passos 

a gual o ponts; atenent a restriccions 

normatives d’alçada. 

Zona de 

Servitud 

Terrenys a cada marge del límit 

del DPH, per a ús públic i 

protecció de l’ecosistema 

fluvial, de 5 m d’amplada.  

S’hi conserva el dret del propietari o 

l’usufructuari però el seu ús és competència 

exclusiva de l’ACA, que hi pot permetre el 

pas d’un camí si està justificat. Ha de 

permetre també l’accés i vigilància fluvial, 

pas de vianants, amarratge o varat. 

Zona de 

policia 

Com a mínim 100 m d’ambdós 

marges del DPH.  

No es permeten usos o activitats que 

suposin obstacles per la corrent en 

avingudes. Qualsevol actuació dins 

d’aquesta zona ha d’ésser autoritzada per 

l’ACA. 
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Zonificació Delimitació Usos 

Zona de flux 

preferent 

Unió de la zona de greu danys 

per a T100 i la via d’intens 

desguàs. 

Només s’hi permeten usos o activitats no 

vulnerables enfront inundacions i que no 

redueixin la capacitat de desguàs. 

Zona 

inundable 
Zona definida a partir del T500. 

Possible construcció i edificació amb 

condicions, però no serveis o equipaments 

sensibles. 

Font: Elaboració pròpia a partir de: Zonificació dels espais fluvials (ACA, http://aca-

web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/zonificacio/zonificacio.htm, 2017); i Camí 

del Llobregat 2015. Estudi dels costos d’adequació del Camí del Llobregat entre Castellar de n’Hug i 

Castellbisbal. (ACNA S.L i Diputació de Barcelona, 2015). 

II. L’àmbit en relació a les aigües subterrànies 

Les aigües subterrànies a Catalunya tenen una gran importància en l’abastament d’aigua potable i 

en el subministrament de la indústria i l’agricultura. Constitueixen, aproximadament, el 35% del 

total dels recursos hídrics utilitzats. 

Actualment, no s’aprofita la totalitat dels recursos d’aigua subterrània disponibles, degut a les 

situacions de sobreexplotació, especialment a les zones costaneres, i d’altra banda a situacions 

excedentàries. Això s’explica perquè no concorda la distribució territorial dels recursos hídrics 

subterranis amb les àrees de més demanda, tant urbana com industrial. 

Per donar resposta als articles 5, 6 i 7 de la de Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE), l'any 2004 

es van dur a terme la caracterització i l'anàlisi de pressions i impactes de les masses d'aigua 

subterrànies a Catalunya, i els resultats es van integrar en el document IMPRESS 2005 del ACA. Per 

a l’elaboració d’aquests treballs es van delimitar les masses d'aigua de tot el territori i es va fer una 

caracterització dels aqüífers existents. Com a resultat d'aquest treball es van elaborar unes fitxes 

que recullen de forma sintètica tota aquesta informació i permeten veure de manera 

individualitzada cadascuna de les 53 masses d'aigua subterrànies delimitades en el territori català. 

D’entre elles, el territori estudiat es situa sobre la massa d’aigua: 

 La Conca alta dels rius Cardener i el Llobregat, amb codi 5. 

Les diferents masses d’aigua es divideixen normalment en vàries formacions geològiques o aqüífers 

i aquests de vegades es subdivideixen en diferents terrasses, dipòsits al·luvials de diferent 

antiguitat. Així doncs, la massa d’aigua descrita es conforma per 3 aqüífers diferents. L’àrea 

d’estudi es troba íntegrament sobre l’Aqüífer de les calcàries, Pedraforca-Llobregat. 

En la taula 1.2.c. es posen de manifest les principals característiques de la massa d’aigua que 

interessa l’àrea estudiada, on es destaquen les de l’Aqüífer de les calcàries, Pedraforca-Llobregat 

amb color de fons groc. 

Taula 1.2.c. Caracterització de les masses d’aigua subterrànies presents a l’àmbit, destacant l’aqüífer que interessa l’àrea estudiada amb fons groc. 

Codi 

massa 

aigua 

(ACA) 

Codi 

aqüífer 

(ACA) 

Nom de l’aqüífer 
Formació 

geològica 
Litologia 

Comportament 

hidràulic / 

Porositat 

Connexió amb cursos d’aigua 

superficial 
Hidrodinàmica 

Aqüífers 

protegits 

05 

1161C01 
Aqüífer de les calcàries, 

Pedraforca-Llobregat 

Formacions de 

calcàries i 

dolomies 

massives 

Carbonatat 

Predominantment 

lliure. Doble 

porositat: fissuració 

i karstificació 

Rius Cardener i Llobregat 

efluents a través de fonts. 

Rebent de l’aqüífer 38 hm3/a i 

34 hm3/a respectivament Recàrrega 

natural per 

precipitació en 

afloraments i 

descàrregues a 

Deus 

No es 

localitzen en 

aquesta massa 

en cap dels 

aqüífers  

1151C01 

Aqüífer de les calcàries 

mesozoiques i 

paleògenes del Cadí - 

Llobregat 

Formacions de 

calcàries i 

dolomies 

massives 

Carbonatat 
Predominant-ment 

lliure. Karstificació 

Riu Cardener efluent a través 

de fonts rep 34 hm3/a de 

l’aqüífer 

1121C51 

Aqüífer de les calcàries 

devonianes del Moixeró - 

Llobregat 

Formacions de 

calcàries i 

dolomies 

massives 

Carbonatat 

Predominant-ment 

lliure Doble 

porositat: fissuració 

i karstificació 

Riu Llobregat efluent a través 

de fonts rep 31 hm3/a de 

l’aqüífer 

Font: Document IMPRESS 2005 (ACA, 2005); i cartografia disponible al web de l’ACA. 

Els aqüífers protegits estan classificats segons el Decret 328/1988, de l’11 d’octubre, que recull les 

mesures de protecció dels aqüífers de la nova Llei d’aigües estatal de 1985 (Llei 29/1985). Tal i com 

s’ha recollit a la taula anterior, cap dels aqüífers que integren la massa d’aigua d’interès 

corresponen a aqüífers protegits. 
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III. L’espai fluvial en relació amb els espais protegits 

En el marc que ens ocupa hi ha una sèrie de normativa ambiental encaminada a la preservació del 

territori que estableix diferents àrees a protegir. Aquesta inclou: 

 El sòl inclòs dins el Pla d'Espais d'interès natural de Catalunya (PEIN). 

 El sòl inclòs dins la Xarxa Natura 2000 i la seva ampliació. 

 Espais naturals de protecció especial (ENPE), dins els quals s’inclouen Parcs Nacionals, Parcs 

Naturals, Paratges Naturals d’Interès Nacional, Reserves Naturals de Fauna Salvatge, Reserves 

Naturals Integrals, Reserves Naturals Parcials i Zones de protecció dels Parcs Nacionals, Naturals 

i Parcials. 

 Zones humides catalogades a l'Inventari de zones humides de Catalunya. 

Al municipi de Fígols s’hi troba l’espai del PEIN Serres d’Ensija-els Rasos de Peguera, que forma part 

també de l’espai xarxa Natura 2000 Prepirineu Central Català. El traçat de la Via Blava ni les seves 

proximitats afecten aquests espais, però. No hi ha ni Espais Naturals de Protecció Especial ni Zones 

Humides dins el terme municipal de Fígols. 

Figura 1.2.a. Espais protegits propers a l’àmbit d’estudi 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia Pla d’Espais d’Interès Natural i xarxa Natura 2000, disponible 

al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

L'activitat humana ha comportat la transformació del territori provocant la fragmentació dels 

hàbitats biodiversos. Això ha implicat una pèrdua directa de la superfície dels diferents hàbitats i 

el seu aïllament. Alhora també s’ha produït una pèrdua de qualitat en les peces d'hàbitats resultants 

de la fragmentació, a causa del major efecte de les pertorbacions ambientals que penetren més a 

l'interior dels hàbitats biodiversos, en ser menor la seva superfície i, per tant, la seva capacitat 

d'aïllar-se de aquests. 

Aquesta situació ha requerit la incorporació de conceptes derivats de l'ecologia, a l'hora d'establir 

models d'ocupació del territori més racionals. El concepte de connectivitat ecològica explica la 
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possibilitat que tenen les espècies de desplaçar-se en un territori, ja sigui mitjançant moviments 

de dispersió, migració o de colonització de nous espais. 

La qualitat de l'entorn de permetre els moviments d'individus i poblacions a través d'ell es defineix 

com la permeabilitat ecològica. Aquesta implica la disponibilitat de recursos i condicions que 

facilitin aquests desplaçaments, com ara una estructura complexa de la vegetació i nivells de 

pertorbació ambiental baixos. Així, per exemple, un camp agrícola és més permeable ecològicament 

que una carretera o un espai asfaltat, però menys que un hàbitat forestal. D'aquesta manera, un 

territori ben trenat per hàbitats forestals tendirà a generar una major connectivitat ecològica que 

un en què aquests hàbitats siguin absents o estiguin aïllats. Pel que fa a la connectivitat ecològica 

a la plana de la Selva val a dir que, en termes generals, l'ocupació del territori per usos agrícoles, 

per àrees urbanitzades i grans infraestructures viàries han disminuït notablement aquesta qualitat 

del territori. 

Els connectors ecològics són aquells espais o elements del territori que, gràcies a la seva elevada 

permeabilitat ecològica, permeten els desplaçaments i la dispersió dels organismes i els fluxos 

naturals de matèria i energia. Es defineixen a partir de la interpretació funcional del medi. Per 

tant, aquests espais contribueixen al manteniment de la funcionalitat ecològica del territori, 

consolidant una xarxa ecològica. 

Ja en el Pla territorial general de Catalunya, aprovat l'any 1995, es va establir com a objectiu per 

afavorir la connectivitat ecològica la delimitació d’espais que lliguessin i relacionessin els espais 

del PEIN, tot garantint una xarxa contínua que funcionés com un sistema territorial integrat de sòl 

no urbanitzable que oferís un continu d'espais transitables per a les espècies. Amb aquestes vies es 

volia garantir la connectivitat ecològica a nivell territorial, i d’aquesta manera permetre la 

preservació de la biodiversitat. Aquest plantejament ha estat plasmat posteriorment en els 

respectius plans territorials parcials que el desenvolupen. 

En aquest sentit d’assegurar una xarxa de connectivitat a escala territorial, el Pla territorial parcial 

de les comarques centrals (PTPCC), dins el qual està inclòs el municipi de Fígols, defineix una sèrie 

d’eixos estructurants del territori per al manteniment de la connectivitat ecològica entre els espais 

naturals protegits i en el global del territori. Entre aquests, reconeix el paper ecològic del riu 

Llobregat com a connector territorial, definint-lo com un dels principals eixos fluvials (veure figura 

1.2.a.): 

 Eix del Llobregat: travessa les comarques del Bages i del Berguedà, de nord a sud, on enllaça 

amb el Baix Llobregat, tot connectant els sistemes prelitorals, la depressió central i el sistema 

prepirinenc. Es defineix com un gran corredor per on passa la columna vertebral de 

comunicacions d’aquestes comarques. 

 Eix prepirinenc: eix est-oest, una mica més al sud de l’eix anterior. Travessa el Nord del 

Solsonès, Berguedà i Osona. Connecta les entitats de PEIN següents: serres d’Òdena – Port del 

Comte, serres de Busa, serra de Queralt i serra de Picancel. 

Pel que fa als espais identificats com a Valor natural de connexió del PTPCC, coincidint amb l’eix 

del Llobregat, es pot veure com el traçat objecte d’estudi al seu pas pel Castell de Guardiola i la 

Mina del Collet passa per territori amb aquest valor. 

Per altra banda, al PTPCC també s’identifiquen uns paratges d’especial significació territorial per 

a la connectivitat ecològica. En els sectors identificats, el Pla ha establert ja alguna mesura 

específica, o bé seria necessària una màxima vigilància en la gestió dels planejaments urbanístics 

municipals, o bé caldria l’elaboració d’algun estudi que aprofundís en el coneixement dels corredors 

biològics i la implementació de mesures per a protegir-los, si fos el cas. No hi ha cap d’aquests 

punts en el terme municipal de Fígols ni que afecti l’àmbit del nou traçat de la Via Blava objecte 

d’aquest document (veure figura 1.2.c.). 

Per altra banda, s’ha consultat la cartografia de Connectivitat ecològica terrestre (CREAF-ICTA, 

2016). Aquesta capa representa l’Índex Integrat (i estandarditzat) de Connectivitat de la província 

de Barcelona (IIC). Aquest índex sorgeix de la combinació de l’ICT (Índex de Connectivitat Terrestre 

desenvolupat en el marc del Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya) amb 

els mapes de resistència acumulada d’ocells (dividits en forestals, agrícoles i d’espais oberts) i 

mamífers. Concretament, l’IIC s'ha calculat com la mitjana de tres mapes: (i) la connectivitat dels 

mamífers; (ii) la connectivitat mitjana dels ocells (fent la mitjana dels tres mapes corresponents 

als ocells forestals, d’espais oberts i agrícoles) i (iii) l’ICT. El resultat d’aquesta capa és una lectura 

de la permeabilitat ecològica del territori. 

Aquesta informació mostra per l’àmbit entorn el traçat de la Via Blava del Llobregat, una 

permeabilitat ecològica relativament alta, a excepció dels entorns de Sant Corneli, les mines de 

carbó de Sant Corneli, i la Concepció. 
  

Figura 1.2.b. Eixos estructurants del territori d’acord al PTPCC.

Font: PTPCC (Departament de Política territorial i Obres públiques, 
2008). 

Figura 1.2.c. Paratges d’especial significació territorial per a la 
connectivitat ecològica segons el PTPCC. Punts de conflicte en el 
territori. 

Font: PTPCC (Departament de Política territorial i Obres públiques, 
2008)
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Figura 1.2.d. Connectivitat ecològica a l’àmbit d’estudi  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia Connectivitat ecològica terrestre (CREAF-ICTA, 2016), i dels 

Espai Oberts amb valor natural de connexió del PTPCC (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2008). 

- SERVEIS ECOSISTÈMICS IMPLICATS 

En relació als serveis ecosistèmics implicats, és d’aplicació l’aproximació efectuada a l’apartat 

corresponent del Document Inicial Estratègic, que es va referenciar sobre mapes del SITxell que 

cobreixen tota la província de Barcelona i, per tant, inclouen íntegrament l’àmbit d’aquesta 

Addenda a l’Avanç de planejament. 

1.3. MATRIU AMBIENTAL DE L’ÀMBIT 

El tercer bloc de treball de les matrius territorials tracta la matriu ambiental de l’àmbit. Com a 

matriu ambiental entenem l’entramat de valors a protegir i normes de regulació, però també 

alteracions ambientals i afeccions que els sistemes humans adscriuen al territori. Es tracta, doncs, 

d’una lectura d’enfocament antròpic de la matriu territorial. 

És per això que en aquest bloc es tractarà, en primer lloc, quines són les espècies i elements de 

protecció i gestió rellevants a l’àmbit; en segon lloc, quina qualitat presenten els principals vectors 

implicats a les zones d’estudi; en tercer lloc, es caracteritzaran les pertorbacions més rellevants a 

considerar, entre les quals s’abordaran els escenaris de canvi climàtic; i, finalment, s’analitzaran 

els principals riscos territorials presents. 
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- PRESERVACIÓ D’ESPÈCIES I ALTRES ELEMENTS DE GESTIÓ 

A l’àmbit trobem diferents figures de protecció i gestió d’espècies, principalment de fauna, com 

també algunes relacionades amb la flora. La síntesi d’aquestes s’ha efectuat principalment en base 

a les bases cartogràfiques disponibles al web del Departament de Territori i Sostenibilitat (veure 

plànol A8. Preservació d’espècies i altres elements de gestió de l’Avanç de PDU VBB). 

El traçat de la Via Blava objecte d’estudi està íntegrament inclòs en la zona afectada pel Pla de 

recuperació del trencalòs (Gypaetus barbatus), que coincideix també amb les Zones de protecció 

per a l’avifauna per reduir els riscos d’electrocució. 

Pel que fa a les Àrees d’interès faunístic i florístic, n’hi ha una al voltant de Sant Corneli. 

Pel que fa les Forests públiques, n’hi ha dues, Carbonís i La Rodonella, ubicades a l’oest del nucli 

de la Rodonella i entre aquest i Sant Jordi de Cercs, al marge dret del Llobregat.  

Pel que fa a les Àrees de gestió cinegètica, tot el traçat passa per Àrees privades de Caça.  

Per altra banda, d’acord a la cartografia consultada, pel que fa a la pesca, el Llobregat del Collet 

d’Aïna cap avall correspon a una Zona lliure sense mort, mentre que el Riu de Saldes està classificat 

com una Zona de pesca controlada.  

El traçat no afecta Zones de protecció per l’alimentació d’espècies d’aus necròfags d’interès 

comunitari, no s’hi troba cap arbre catalogat com a monumental, i no hi ha cap zona de flora 

amenaçada, segons el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

A l’àrea d’estudi hi ha diverses espècies de fauna susceptibles d’un aprofitament cinegètic, en 

aquest sentit, cal mencionar algunes espècies considerades de caça menor, com ara la perdiu roja 

(Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix coturnix), la llebre (Lepus europaeus) i el conill de bosc 

(Oryctolagus cuniculus), com també espècies de caça major, com són el porc senglar (Sus scrofa) o 

el cabirol (Capreolus capreolus). 

Per acabar amb aquest apartat, cal remarcar que l’àrea d’estudi compta amb 96 espècies 

potencialment presents, d’acord a la informació disponible al Banc de Dades de la Biodiversitat de 

Catalunya (veure subapartat 1.3.II. Fauna) que es troben protegides per diferents normatives, tant 

de rang europeu, estatal com autonòmic. La relació d’espècies i les normatives que les protegeixen 

s’adjunta a l’Annex 1 d’aquest document. Aquest llistat d’espècies s’ha efectuat en base als Plans 

Territorials Parcials que afecten els espais objecte d’estudi (PTPCC i PTMB), com també amb el 

Document ambiental estratègic del Pla Especial Urbanístic Autònom del riu Anoia (Maluquer i Sisó; 

Diputació de Barcelona, 2016). 

- PAISATGE 

En relació al paisatge, és d’aplicació tot allò recollit al Document Inicial Estratègic del PDU VBB 

respecte la Unitat de paisatge Capçaleres del Llobregat (en color taronja a la Figura 1.3.a.), d’acord 

al Catàleg de Paisatge de les comarques Centrals. 

Els plànols P1.Àmbit del paisatge fluvial, P2.Valors i fragilitats del paisatge, i P3.Síntesi, han 

incorporat el nou traçat i formen part de la documentació gràfica que forma part d’aquesta Addenda 

a l’Avanç de planejament.  

- PATRIMONI GEOLÒGIC 

El traçat de les Vies Blaves permet fer un recorregut per bona part de les grans unitats geològiques 

de Catalunya, com ja s’ha exposat a l’apartat de geologia. 

 Pirineus i Prepirineus. 

 Depressió Central catalana.  

 Les Serralades Costaneres o Sistema Mediterrani amb les seves tres subunitats. 

Igualment, l’espai fluvial també ofereix la possibilitat d’observar elements propis de la morfologia 

associada a la dinàmica dels rius i processos de modelat fluvial: meandres, escarpaments, 

terrasses... La identificació d’aquest tipus d’elements requereix un grau de detall que no es pot 

abordar en aquesta fase de l’estudi. En fases posteriors de desenvolupament de la proposta es 

podran analitzaran amb més detall les zones on es preveu dur a terme actuacions concretes (portes, 

àrees de descans,...) per tal de detectar i posar en valor aquest tipus d’elements que, tot i tenir 

interès a escala més local, presenten un valor didàctic. 

Com ja s’ha exposat anteriorment, l’àrea d’estudi s’emplaça en la unitat geològica dels Prepirineus. 

En tram del Llobregat s’inclouen afloraments d’interès petrològic, com les Mines de petroli de 

Riutort, a Guardiola de Berguedà, i les Mines de Fígols, al municipi de Cercs, actualment 

abandonades però en molt bon estat i que són visitables per al públic general. 

L’entorn de l’àmbit d’estudi comprèn alguns espais identificats com a espais d’interès geològic en 

l’inventari publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de 

Catalunya. Un d’ells és la Geozona Coll de Fumanya, dins el terme municipal de Fígols, però molt 

allunyada de la Via Blava del Llobregat. Propera a aquesta, allunyada també del traçat de la Via, 

Figura 1.3.a. Unitats de paisatge 

Figura 1.3.b. Exemple de visibilitat des del Llobregat 
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es troba el geòtop, Mines de Vallcebre. Finalment, el geòtop Mines de Carbó de Fígols, situat al 

terme municipal de Cercs, sí que és adjacent a la Via, al sud de Sant Corneli. 

Figura 1.3.c. Espais d’Interès Geològic propers a l’àmbit d’estudi 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia Patrimoni geològic. Inventari d'espais d'interès geològic de 

Catalunya disponible a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- QUALITAT DELS VECTORS AMBIENTALS IMPLICATS 

I. Qualitat de l’aigua 

En un context més ampli, la Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb 

el nom de Directiva Marc de l'Aigua (en endavant DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el Consell 

el 23 d'octubre de 2000 (2000/60/CE), va comportar un canvi important en el concepte de gestió, 

protecció i planificació de l'ús de l'aigua i els espais associats a aquest medi. La Directiva defineix 

les masses d'aigua com unitats de gestió sobre les que es realitzen programes de mesures per tal 

d'assolir els objectius marcats a la DMA, incloent tant les masses d'aigua continentals (superficials i 

subterrànies), com les costaneres i les de transició. Per a totes elles cal analitzar les pressions i els 

impactes existents, que es valoren conjuntament per a concloure el risc d'incompliment dels 

objectius de la DMA.  

Per a cada massa d’aigua s’efectua un seguiment i control a partir del registre periòdic de dades 

relatives de qualitat de les aigües a través d’estacions de mesurament, dins del Programa de 

Seguiment i Control (PSiC) que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) duu a terme. A través del web 

de consulta sobre l’Estat de les masses d’aigua a Catalunya, de l’ACA, es pot fer una consulta 

interactiva de la informació de les masses d’aigua associades (veure plànol A7. Estat de les masses 

d’aigua). 

Per donar resposta als articles 5, 6 i 7 de la DMA (2000/60/CE), periòdicament es duu a terme la 

caracterització i l'anàlisi de pressions i impactes de les masses d'aigua a Catalunya. Al Pla de gestió 

del districte de conca fluvial de Catalunya 2016 - 2021, document que estableix la planificació 

hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, s’adjunta 

l’avaluació de l’estat de les masses d’aigua del districte en data 2015, al seu Annex VII. El Pla de 

gestió s'articula sota els principis de la DMA i del text refós de la legislació en matèria d'aigües de 

Catalunya (aprovat pel Decret 3/2003, de 4 de novembre). 

Començant per les masses d’aigua superficials o epicontinentals, el Pla de gestió les diferencia en 

funció de si són rius, embassaments, estanys, aigües de transició o aigües costaneres. Per tal de 

determinar l’estat final d’aquestes masses d’aigua es fa una valoració conjunta de qualitat 
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biològica, hidromorfològica i fisicoquímica per obtenir una qualitat ecològica i, per altra banda, es 

determina el seu estat químic. La qualificació final només pot ser Bona o Dolenta en funció de 

l’estat ecològic i l’estat químic. 

Tal i com ja s’ha exposat, la nova traça proposada de la Via Blava del Llobregat afecta un únic curs 

fluvial amb la qualitat de l’aigua avaluada: el riu de Saldes, l’estat final del qual es considera Bo.  

Taula 1.3.a. Estat de qualitat del riu de Saldes a 2015 i terminis d’assoliment d’objectius 

Codis Nom Massa d’aigua 

Estat o 

potencial 

ecològic 

Estat 

químic 
Estat final 

Termini 

assoliment 

objectius 

1000060 Riu de Saldes Bo Bo Bo 2021 

Font: Elaboració pròpia a partir de: Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Annex VII Estat de les masses d’aigua 

i termini d’assoliment d’objectius del Pla de gestió 2016-2021.  

Quant a l’embassament que hi ha a la zona d’estudi, el pantà de la Baells, el seu un estat final 

d’assoliment d’objectius per al 2021 està qualificat com a Bo. 

La caracterització de les diferents masses subterrànies es fa a partir de la valoració de l’estat 

químic, on s’avaluen diferents paràmetres, i de l’estat quantitatiu, on principalment s’avaluen les 

tendències piezomètriques i les pressions per extracció d’aigua. Els objectius que ha d’assolir cada 

massa d’aigua per a l’estat químic i quantitatiu es fixen d’acord a les característiques naturals 

pròpies de cada una. Per a l’estat químic, el no compliment dels objectius d’un sol paràmetre porta 

a la valoració de l’estat químic com a Dolent. Per a l’estat quantitatiu, una tendència piezomètrica 

descendent i/o unes elevades pressions per extracció porten a la caracterització de l’estat físic com 

a Dolent. L’estat general de cada massa subterrània es valora com a Dolent si l’estat químic i/o el 

físic han quedat valorats negativament. 

Pel que fa a la massa d’aigua subterrània associada a l’àrea d’estudi (Conca alta del Cardener i el 

Llobregat, codi 5), la seva valoració és en conjunt d’estat Bo, a més mostren una situació 

històricament estable.  

Taula 1.3.b. Estat de les masses d’aigua subterrànies incloses a l’àmbit a 2015 i terminis 

d’assoliment d’objectius 

Codi Nom Massa d’aigua Estat químic 
Estat 

quantitatiu 
Estat final 

Termini 

assoliment 

objectius 

5 
Conca alta dels Cardener i 

el Llobregat 
Bo Bo Bo 2021 

Font: Elaboració pròpia a partir de: Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Annex VII Estat de les masses d’aigua 

i termini d’assoliment d’objectius del Pla de gestió 2016-2021.  

Per acabar amb la diagnosi de la qualitat de les aigües, cal apuntar que el traçat proposat de la Via 

Blava estudiat no incorre sobre cap Zona vulnerable per la contaminació de nitrats de fonts 

agràries. Les zones vulnerables a la contaminació de nitrats són aquelles superfícies territorials que 

per la seva configuració i les activitats que hi estan vinculades són susceptibles de patir 

contaminació per nitrats de les aigües. Aquesta informació s’ha consultat al Mapa de Zones 

vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts agràries, disponible al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que recull les zones vulnerable per concentració de 

nitrats, segons el Decret 476/2004 i les revisions de GOV/128/2009 i la més recent GOV/13/2015 

de designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats. 

II. Qualitat de l’aire 

El control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es realitza a través de la Xarxa de vigilància 

i previsió de la contaminació atmosfèrica. La Xarxa és un sistema de detecció dels nivells d'immissió 

dels principals contaminants. Va ser creada per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per 

l'Ordre de 20 de juny de 1986 i actualment està adscrita administrativament al Departament de 

Territori i Sostenibilitat. La xarxa està formada per punts de mesurament, que són aquells indrets 

del territori on s'ubiquen els equips de mostreig i d'anàlisi de contaminants atmosfèrics, tant si són 

de tipus manual com automàtic. 

Els punts de mesurament es distribueixen dins diverses zones de qualitat de l’aire de tal manera 

que es generi informació representativa dels diferents tipus d’àrees que es troben a cada zona 

segons l'ocupació del sòl i el tipus de fonts emissores. Les zones de qualitat de l’aire han estat 

definides per tal que les mesures que es fan en una zona siguin representatives de la qualitat de 

l'aire de tota l'àrea que la comprèn. Per això han estat delimitades per tal que la superfície que la 

forma sigui homogènia respecte a l'orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum 

d'emissions industrials i de trànsit. Aquest fet comporta que, per avaluar la qualitat de l'aire a una 
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determinada zona, no cal prendre mostres a tota la seva superfície, sinó que és suficient disposar 

de dades per a cada tipus d'àrea dins d'una zona, ja que dues àrees del mateix tipus i dins una 

mateixa zona tindran nivells d'immissió equivalents. 

D'acord a l'estudi Delimitació de zones de Qualitat de l'Aire (Generalitat de Catalunya, 2001) l’àrea 

d’estudi es troba dins la Zona 10. Alt Llobregat.  

Segons els informes de La qualitat de l’aire a Catalunya, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, anuaris de 2015, 2016 i 2017, en termes generals, les dades indiquen que la qualitat 

de l’aire a la zona d’estudi és força bona. Dels 15 contaminants analitzats, només l’ozó troposfèric 

ha superat les concentracions acceptables d’acord amb la normativa. Així doncs es va superar el 

llindar d’informació a la població pel 2015 i el 2017, i també ho va fer el valor objectiu per a la 

protecció de la salut de les persones (VOPS), pel 2015, el 2016 i el 2017, enregistrant normalment 

els nivells més alts d’ozó a la primavera i l’estiu, al migdia i a la tarda, especialment en entorns 

rurals a sotavent d’aglomeracions urbanes.  

Els principals precursors de l’O3 són els NOx i els compostos orgànics volàtils, que amb certes 

condicions ambientals de temperatura elevada i radiació solar abundant generen aquest 

contaminant. Cal assenyalar que els nivells d’ozó pateixen oscil·lacions molt accentuades d’un any 

a un altre perquè depenen fortament de la meteorologia predominant, així, estius més frescos i 

plujosos tendeixen a donar més resultats de compliment a les estacions de mostreig. 

L’àrea d’estudi no es troba inclosa en cap Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Les 

Zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric corresponen a àrees d’aglomeracions urbanes 

que són susceptibles de presentar una baixa qualitat atmosfèrica. Aquestes zones estan subjectes 

al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020. 

Per altra banda, pel que fa als focus emissors de processos productius, s’ha consultat al 

Departament de Territori i Sostenibilitat quins establiments figuren al Registre Europeu d'Emissions 

i Transferències de Contaminants (European Pollutant Release and Transfer Register), aprovat per 

la Comissió Europea al febrer de 2006. Aquest registre inclou les activitats afectades per la Directiva 

de prevenció i control integrats de la contaminació (Directiva IPPC) i d’altres com activitats 

extractives o grans depuradores urbanes. El registre a Catalunya (PRTR-CAT) data de l’any 2011. 

Val a dir que el municipi de Fígols no presenta cap establiment inclòs en aquest registre, d’acord a 

la cartografia disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat, com tampoc Guardiola de 

Berguedà. Al terme de Cercs s’hi troba la Central tèrmica (inclosa dins l’apartat PRTR 

d’Instal·lacions de combustible) que queda a uns 250 m del nou traçat proposat, tot i que l’any 2011 

va finalitzar la seva vida útil i va tancar. 

III. Contaminació acústica 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica, i el seu i desplegament reglamentari, el Decret 

245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 

acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, i se n'adapten els annexos, és l’organisme competent per fer el control acústic de les 

infraestructures de transport de Catalunya. 

En aquest sentit, s’han dut a terme diverses campanyes sobre la xarxa viària i la xarxa ferroviària. 

La campanya més recent s’ha desenvolupat durant el període 2014-2015 per a determinades 

infraestructures viàries, on s’han obtingut uns valors de nivells de soroll, en dies i hores 

representatives del període de dia, permetent el càlcul del LAeq, la mitjana energètica, i els valors 

LA90, que s'associen amb el soroll de fons. En aquesta campanya s’han situat dos punts de 

mesurament propers a l’àrea d’estudi, els resultats per als quals s’han consultat al web del 

Departament de Territori i Sostenibilitat i són els següents. 
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Taula 1.3.c. Resultats de la Campanya 2014-2015 del Control acústic de les infraestructures a 

l’àmbit i immediacions. 

Codi 

control 
Municipi Infraestructura viària 

LAeq
1 

(decibels) 

LA90
2 

(decibels) 

172 Cercs Ctra. C-16 (km 106,5) 65,2 44,6 

61 Guardiola de Berguedà Ctra. C-16 (km 114,5) 67,1 44,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Campanya 2014-2015 del Control acústic de les 

infraestructures disponibles al web del Departament de territori i sostenibilitat. 

Val a dir que la carretera C-16 es troba a prop d’1,2 km de distància del nou traçat proposat en la 

major part del seu recorregut. A Fígols no es troba cap carretera o línia ferroviària que hagi estat 

avaluada en aquesta campanya de mesurament. 

Pel que fa als Mapes estratègics de soroll de les aglomeracions, l’àrea per la qual discorre la variant 

proposada no forma part de les àrees cartografiades en el període 2012-2017. 

Als Mapes estratègics de soroll dels grans eixos viaris de la Generalitat de Catalunya (Departament 

de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Carreteres, 2012) s’han analitzat les carreteres que 

tenen una intensitat superior a 3 milions de vehicles per any, on s’hi inclou la C-16. Els resultats 

dels mesuraments pel que fa a quantitat de persones exposades a determinats valors d’immissió en 

aquestes carreteres s’exposen tot seguit. 

Taula 1.3.d. Dades de població exposada a diversos nivells d’immissió per a la C-16 per a la fase 

2007-2012 dels Mapes estratègics de soroll dels grans eixos viaris de la Generalitat de Catalunya. 

NIVELLS dB(A) Població Lden (desenes) Població Ln (desenes) 

C-16 (des de Barcelona fins a la intersecció amb la LP-4033 a Bellver de Cerdanya) 

50-54 - 108 

55-59 95 152 

60-64 76 30 

65-69 113 4 

70-74 29 - 

>75 0 - 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe Mapes estratègics de soroll dels grans eixos viaris de la 

Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Carreteres, 2012). 

Tal i com s’estableix als models de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions (Departament 

de Medi Ambient i Habitatge, 2010), els habitatges situats en sòl residencial i les zones amb 

predomini de sòl d’ús residencial tenen per valors límit d’immissió de l’Ln
3 47 i 50 dB(A), 

respectivament. Les zones amb coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents presenten un valors límit d’immissió de l’Ln de 55 dB(A). Per 

tant, la taula anterior indicaria en aquest cas superacions dels valors límit per totes les classes 

exposades, excepte la primera (50-54 db(A)). Altres zones de sensibilitat presenten valors límit 

d’immissió més elevats, com 60 db(A) per les zones amb predomini de sòls industrials.  

Així, en referència a la taula anterior, s’observa com milers de persones estan exposades a valors 

superiors als permesos per Ln. No obstant, cal tenir en compte que les xifres aquí exposades són 

agregades per tota la via, de manera que engloben importants poblacions que queden allunyades 

de l’àmbit d’estudi (Barcelona i la seva àrea metropolitana, Terrassa, etc.). 

D'acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el seu 

desplegament reglamentari (Decret 245/2005 i Decret 176/2009), els ajuntaments han d'elaborar 

un Mapa de Capacitat Acústica, que estableixi els nivells d'immissió a les zones urbanes, els nuclis 

de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les zones de 

sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. L’àmbit es situa principalment en 

sòls no urbanitzables, per tant, s’espera que en gran part quedi fora de la zonificació acústica dels 

Mapes de Capacitat Acústica municipals. 

                                             

1LAeq: Nivell de soroll continu equivalent permet referir un soroll variable, en un interval T, al nivell de pressió 

sonora equivalent al d’un soroll continu; és a dir, l’aparell que mesura fa la integració energètica durant un 

temps determinat. 

2 LA90: S’anomenen paràmetres estadístics els nivells sonors que han estat ultrapassats durant un percentatge 

del 90% de temps de mesurament. Durant el 90% del temps els nivells són superiors a una xifra determinada; 

és conegut com el soroll de fons. 

3 Ln: Índex de soroll de nit. nivell sonor equivalent a llarg termini en l’interval comprès entre les 23 h de la nit 

fins les 7 h del matí i al llarg de tots els períodes nocturns d’un any. 
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Per acabar amb l’apartat de qualitat acústica, val a dir que l’àrea d’estudi no compta amb cap àrea 

declarada Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA), segons les dades disponibles 

al Departament de Territori i Sostenibilitat. 

IV. Contaminació lluminosa 

Pel que fa a la contaminació lluminosa, és d’aplicació tot allò recollit a l’apartat corresponent del 

Document inicial estratègic del PDU VBB. 

- PERTORBACIONS AMBIENTALS 

L’ús antròpic tant del recurs aigua com dels espais fluvials comporta una sèrie d’afeccions 

ambientals. A continuació s’exposen diferents tipologies de pertorbacions que pateix l’àmbit 

d’estudi, destacant aquelles que apareixen amb una major intensitat. 

I. Abastament i sanejament de l’aigua 

Segons determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, correspon a 

cada municipi exercir competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats 

Autònomes, en matèria de subministrament d’aigua i de clavegueram i tractament d’aigües 

residuals. Així mateix, l’abastament domiciliari d’aigua potable i el clavegueram es configuren com 

a servei públic de prestació obligatòria per a tots els municipis. L’abastament d'aigües i la depuració 

constitueixen un servei essencial i reservat en favor de les entitats locals. En termes similars 

s’expressa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’organisme superior en matèria d’aigües a Catalunya, 

supervisa i regularitza les situacions particulars de cada municipi, tenint control de l’ús que fa cada 

municipi de les aigües superficials dels rius com també de les subterrànies. Tot i així, l’ACA no 

ofereix dades en continu d’on és captada i com es tractada l’aigua a cada un d’aquests municipis.  

Dels 3 municipis afectat pel nou traçat de la Via, veiem segons dades del Registre d’Entitats 

Subministradores d’Aigua de l’ACA a data 1 de gener de 2017, que Fígols i Guardiola de Berguedà 

tenen una gestió municipal directa. Són els ajuntaments els encarregats de captar l’aigua tractar-

la, si cal i assegurar els criteris sanitaris d’aigües de consum humà que estipula el Reial Decret 

140/2003 del 7 de febrer. Mentre que en el cas de Cercs el subministrament d’aigua potable està 

gestionat per l’empresa Sorea. 

Pel que fa al sanejament d’aigua, la legislació estableix, tal i com s’ha comentat anteriorment, que 

la competència en matèria de clavegueram i tractament d’aigües residuals és municipal. No obstant 

això, la Generalitat de Catalunya a la dècada dels 80 va començar a traçar el primer Pla de 

Sanejament, va crear un tribut, el cànon de sanejament, i va assumir el cost de la construcció, la 

reposició, el manteniment i l’explotació dels sistemes de sanejament de forma subsidiària al món 

local, per tal que la situació no perjudiqués el desenvolupament del país.  

Amb la creació l’any 1991 del Departament de Medi Ambient, es va donar un impuls estratègic al 

Pla de Sanejament per dotar Catalunya de les infraestructures necessàries per garantir el correcte 

tractament de les aigües residuals urbanes. L’ACA, com a Administració hidràulica, és responsable 

de la planificació del sanejament en alta. Els ajuntaments, els consells comarcals, consorcis i 

mancomunitats, que exerceixen la competència del sanejament, són parts actores d’aquest procés 

i actuen coordinadament per garantir aquest servei essencial a la població i el que ha fet possible 

la recuperació de la qualitat ambiental de molts rius de Catalunya. 

Formen part d’un sistema de sanejament en alta les EDAR, les estacions de bombament, els 

col·lectors i els emissaris submarins. L’EDAR és la instal·lació on es du a terme la depuració de les 

aigües residuals urbanes, que hi són conduïdes pels col·lectors i que, un cop han passat pel 

tractament més adient en cada cas, seran retornades als rius. Les estacions depuradores d’aigües 

residuals (EDAR) i pretractaments que funcionen actualment a Catalunya garanteixen un adequat 

retorn al medi de les aigües prèviament utilitzades i eviten el deteriorament de les masses d’aigua 

(rius, rieres, llacs i aqüífers), principi bàsic de la Directiva marc de l’aigua.  

A l’àmbit d’estudi s’hi localitza l’EDAR de Sant Corneli de Cercs, que queda a uns 30 m de traçat 

proposat, que transcorre per l’interior del poble. 

II. La indústria minera del Bages 

El cas de la indústria minera del Bages així com les seves pertorbacions associades no presenten 

incidència a l’àmbit de l’Addenda. 

III. El col·lector de salmorres 

Tampoc la casuística del col·lector de salmorres té cap incidència a l’àmbit d’estudi. 
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IV. Altres activitats industrials importants a la zona d’estudi 

En relació a altres activitats industrials presents, és especialment rellevant la presència d’activitats 

extractives al Berguedà, tal i com es va exposar al Document inicial estratègic del PDU VBB. 

Aquestes activitats es centren sobretot en l’extracció de lignits de la conca de l’Alt Berguedà. 

Aquest material es troba en una sèrie de clapes, en què la potència de carbó varia molt. Actualment 

només s’explota la clapa nord de la dreta del Llobregat (que presenta clapes a Fígols, Vallcebre, 

Maçaners, Saldes, l’Espà, Gósol), si bé s’han detectat altres clapes. A Fígols hi trobem l’activitat 

extractiva de l’empresa Carbones de Berga es troba, però, finalitzada; la clapa situada més a l’est 

quedaria a uns 500 m del canvi de traçat. 

També a Cercs hi trobem el Coto Matilde, antiga explotació també de lignit i de la mateixa empresa 

el qual, d’acord amb la cartografia d’Activitats extractives del Departament de Territori i 

Sostenibilitat és una “Activitat desfavorable i amb afecció al territori” que es troba resolta. Aquesta 

mina es situa molt propera a la central tèrmica de Cercs, quedant a uns 30 m del nou traçat de la 

Via Blava. 

A l’oest del Coto Matilde i també a Cercs, consta que disposa d’autorització, segons la mateixa 

cartografia, una activitat extractiva de calcàries no iniciada, de l’empresa Rocacercs. Quedaria a 

uns 130 m del nou traçat de la Via Blava. 

V. L’agricultura 

Pel que fa a l’agricultura és d’aplicació allò recollit a l’apartat corresponent del Document Inicial 

Estratègic del PDU VBB. 

VI. Els embassaments 

També quant als embassaments és d’aplicació allò recollit a l’apartat corresponent del Document 

Inicial eEtratègic del PDU VBB. 

- ELS ESCENARIS DE CANVI CLIMÀTIC I LA SEVA POTENCIAL REPERCUSSIÓ EN L’ENTORN 

Igualment, respecte als escenaris de canvi climàtic i les seves possibles repercussions és d’aplicació 

allò recollit a l’apartat corresponent del Document inicial estratègic del PDU VBB. 

- ELS RISCOS ASSOCIATS A L’ÀMBIT  

En aquest apartat s’ha desenvolupat una caracterització inicial dels principals riscos que afecten 

l’àmbit. Donat el perfil d’estudi en elaboració, amb caire de pla director, s’interpreta que hi ha 

d’haver un anàlisi de la legalitat del conjunt del projecte i el seu encaix en els reglaments existents. 

Per tant, aquest apartat tracta d’introduir els conceptes generals que es tenen en compte des del 

punt de vista de la gestió del risc i adopta un aspecte amb un fort contingut legal, especialment pel 

que fa al risc més rellevant dins l’àmbit, el risc d’inundació. 

De forma anàloga a la majoria de capítols del planejament, la gestió dels riscos naturals te un marc 

legal complex i extens. En aquest cas segueix el sistema d’herència ordinari on hi ha unes directives 

marc amb origen a la Unió Europea (EU), que reben una transposició directa a nivell nacional en 

forma de real decrets, reglaments i lleis i que culminen amb la legislació pròpia de les comunitats 

autònomes. 

I. Risc d’inundacions  

Tal i com queda recollit a l’apartat corresponent del Document Inicial Estratègic del PDU VBB, la 

situació actual pel que fa al marc legal en matèria de risc d’inundacions és la següent. A la part 

superior de marc legal trobem la Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2007/60/CE) i la Directiva 

d’Inundacions (Directiva 2000/60/CE). A nivell nacional aquestes dues directives tenen un impacte 

explícit sobre la Llei del Domini Públic Hidràulic i la Llei d’Urbanisme, i de forma més visible en els 

reglaments corresponents (RDPH, RLU). Recentment s’ha modificat el RDPH a través del RD 

638/2016 per a garantir de forma clara la inclusió de criteris de gestió de risc en la zonificació. Per 

a evitar els conflictes amb el RLU es deroguen múltiples articles del RLU donant prioritat al recollit 

en el nou RD, aquesta modificació del RLU queda recollida a la Llei 5/2017, del 28 de març, tant en 

l’article 191 com en les disposicions derogatòries. 

Tanmateix, a efectes pràctics, sobre el desenvolupament del PDU VBB ha estat determinant la 

manca de la zonificació ZFP per al Riu Llobregat. És per això que en fase d’Avanç de Pla es va 

generar una cartografia del risc d’inundacions, l’elaboració de la qual s’ha basat en els següents 

punts: 

 Atermenament estimat: S’adopta com a representació provable del Domini Públic Hidràulic, ja 

que no s’han dut a terme el processos d’atermenament (deslinde) és el recurs més viable. 

 Zona de Flux Preferent: Tal i com s’ha exposat, aquesta zonificació no existeix, per tant s’ha 

de substituir per una aproximació. Els fets són que la taca de la ZFP quedarà continguda en la 
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taca corresponent a període de retorn de 100 anys (T100), per tant aquesta és una bona 

aproximació (del costat de la seguretat), però es recorre de forma alternativa a l’antiga 

zonificació del Sistema Hídric (SH) del RLU. El SH és una millora respecte al T100 perquè és una 

taca “interpretada”, per tant millorada i corregida i candidata a ser la precursora del ZFP. 

 Zona inundable: Aquesta és una zona semblant al mapa d’inundació corresponent al període de 

retorn de 500 anys (T500). Seria més adequat disposar de la zonificació ZI del RLU però com que 

s’ha discontinuat l’accés a aquesta informació per derogació de l’article es recorre directament 

al mapa T500. 

Amb aquestes tres zonificacions escollides es pot fer una interpretació preliminar de l’impacte legal 

del pla en quant a usos compatibles amb l’objectiu d’aquest. 

En concret, per a l’àmbit de la present Addenda es pot concloure que el traçat de la Via proposat 

no incorre en cap cas en cap de les zonificacions plantejades. Val a dir, però, que l’extrem nord 

del seu traçat es troba adjacent al límit de la zona inundable (T500). 

II. Risc geològic 

Metodologia 

A l’escala de treball que es pot abordar en aquesta fase d’estudi l’anàlisi del risc geològic s’ha basat 

en definir la susceptibilitat d’ocurrència entesa com la possibilitat de que en una determinada àrea 

es doni un procés geològic determinat ateses les característiques intrínseques del terreny. Una 

avaluació més completa del risc hauria de tenir en compte també observacions sobre el terreny 

d’indicis d’ocurrència dels fenòmens.  

Concretament, s’ha analitzat la susceptibilitat per a la manifestació dels fenòmens d’inestabilitat 

de vessant que comprenen esdeveniments del tipus despreniments, caigudes de bloc, esllavissades, 

bolcades... S’ha valorat que són el tipus de fenomen en el qual es pot incidir preventivament o 

mitjançant mesures correctores en un tipus d’actuació com el que es proposa amb les Vies Blaves. 

Altres tipus de riscos geològics com el de subsidència o esfondraments i el risc sísmic són riscos 

generals a tenir en compte però sobre els quals no es pot actuar de forma específica.  

L’anàlisi de la susceptibilitat s’ha dut a terme a partir de la cartografia disponible: 

 Model digital d’elevació del terreny (MDE) format raster amb mida de cel·la 5x5. 

 Mapa geològic a escala 1:50000 que és l’escala per a la qual es disposa de cobertura per 

tot l’àmbit d’estudi. 

El procés metodològic amb el que s’han treballat ambdues bases ha estat el següent: 

1. Obtenció del mapa de pendents en graus a partir del MDE i reclassificació en sis categories. 

2. Caracterització de les unitats representades del mapa geològic en funció de: 

 Tipus de substrat: sedimentari, metamòrfic, plutònic, volcànic, sedimentari.  

 Litologia predominant. 

 Caràcter de la unitat: massiu, alternança de materials de diferent competència, no 

consolidat, al·luvions i col·luvions. 

3. Obtenció d’una base a partir de la combinació de la litologia predominant i el caràcter de 

la unitat. A cadascuna de les combinacions representades en l’àmbit d’estudi se li assigna 

un valor de susceptibilitat diferenciant entre dos grups de fenòmens: esllavissades i 

despreniments.  

Id 
Combinació 

(litologia predominant 
+ caràcter unitat) 

Susceptibilitat substrat 

1 ALTERNANÇA ARGILES E-ALT 

2 ALTERNANÇA CALCÀRIES D-ALT 

3 ALTERNANÇA CONGLOMERATS D-ALT 

4 ALTERNANÇA GRESOS D-ALT 

5 ALTERNANÇA GUIXOS E-MIG 

6 ALTERNANÇA MARGUES E-ALT 

7 ALTERNANÇA PISSARRES D-MIG 

8 COL.LUVIONS GRAVES E-ALT 

9 CONSOLIDAT GRAVES D-MIG 

10 CONSOLIDAT GRAVES2 D-MIG 

11 MASSIU ARGILES D-MIG 

12 MASSIU CALCÀRIES D-MIG 

13 MASSIU CONGLOMERATS D-MIG 

14 MASSIU DIABASA D-BAIX 

15 MASSIU GRANITS D-MIG 
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Id 
Combinació 

(litologia predominant 
+ caràcter unitat) 

Susceptibilitat substrat 

16 MASSIU GRESOS D-MIG 

17 MASSIU GUIXOS D-MIG 

18 MASSIU IGNIMBRITES D-BAIX 

19 MASSIUMARGUES D-MIG 

20 MASSIU TRAVERTINS D-BAIX 

21 NO CONSOLIDAT CONGLOMERATS D-ALT 

22 NO CONSOLIDAT GRAVES E-MIG 

23 NO CONSOLIDAT SALS E-MIG 

24 NO CONSOLIDAT SORRES E-ALT 

25 VENTALL AL·LUVIAL GRAVES E-ALT 

= fenòmens tipus esllavissades; D= fenòmens tipus despreniments 

4. El resultat de la fase anterior és un mapa de susceptibilitat al risc per tipus de litologia. 

5. Assignació a les categories de pendent d’un grau de perillositat enfront al risc. La 

perillositat s’ha avaluat independentment per als dos tipus de fenòmens. Així, per exemple 

la categoria de pendent 2 (10 a 20º) es considera amb una perillositat “baixa” per al risc 

d’esllavissades i “molt baixa” per al de despreniments. La susceptibilitat al risc geològic 

s’obté de la combinació de les categories de pendent amb la susceptibilitat del substrat. El 

resultat és un mapa de susceptibilitat al risc en cinc categories, de molt baixa a molt alta, 

segons la matriu següent: 

El resultat de l’anàlisi es mostra al mapa de riscos geològics de l’Avanç de PDU (plànol A10. Riscos 

geològics).  

Cal tenir present que aquesta anàlisi no ha tingut en compte altres aspectes que poden tenir 

incidència en els riscos com la fracturació o la orientació relativa de plans de discontinuïtat 

(estratificació, diaclasat, fracturació) respecte als vessants o talussos o el recobriment vegetal. 

També, a banda de les característiques pròpies del terreny, certs processos naturals locals o 

actuacions humanes (excavacions per obres, activitats extractives,...) poden afavorir més o menys 

que es desencadenin aquests fenòmens d’inestabilitat de vessants. Aquest grau de detall en l’anàlisi 

no s’ha pogut abordar a l’escala de treball d’aquesta fase de l’estudi. 

Susceptibilitat als riscos d’inestabilitat de vessant 

A grans trets, la susceptibilitat al risc geològic és més elevada al tram prepirinenc del Llobregat i 

en la zona de contacte entre la Depressió central i el Sistema Mediterrani, com a la capçalera del 

Llobregat fins a la Pobla de Lillet o la zona del Llobregat al seu pas per les rodalies de Montserrat 

on els escarpaments, agulles i torres rocalloses són potencials generadores de despreniments. En 

altres cassos la susceptibilitat és conseqüència de la pròpia dinàmica fluvial, com per exemple als 

meandres. 

Els esllavissaments, o desplaçaments de material seguint un pla o eix de rotació, poden donar-se 

puntualment pràcticament el llarg de tot l’àmbit, ja sigui en materials poc consolidats (margues,...) 

com en roques. 

En les taules següents s’identifiquen els trams amb major susceptibilitat al risc geològic que afecten 

l’àmbit d’estudi (veure plànol A10 Risc geològic). 

Tram de riu 
Susceptibilitat al risc 
geològic  

Castellar de n'Hug - La Pobla de Lillet  Mitja - Alta - Molt alta 

La Pobla de Lillet - Santa Cecília de Riutort  Alta - Molt alta 

Molí de l'Espelt - Accés sud C-16 Guardiola de Berguedà - Castell de 
Guardiola 

Alta - Molt alta 

Pont C-16 km 112,200 - Central tèrmica de Cercs  Mitja - Alta - Molt alta 

Central tèrmica de Cercs - Ctra. de la Rodonella a Sant Jordi de Cercs 
(al nord de St. Jordi de C.) 

Alta - Molt alta 

El traçat de Via Blava objecte d’aquest document transcorre majoritàriament per susceptibilitat 

baixa (en un 42% del recorregut aproximadament), seguit de susceptibilitat baixa (un 35% del 

recorregut aproximadament), susceptibilitat moderada (un 18% del recorregut aproximadament), 
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susceptibilitat alta (un 4% del recorregut aproximadament), i susceptibilitat molt alta (menys d’un 

1% del recorregut aproximadament). 

III. Risc Sísmic 

Pel que fa al risc sísmic és d’aplicació allò recollit a l’apartat corresponent del Document inicial 

estratègic del PDU VBB. 

IV. Risc d’incendis 

El Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) aprovat pel govern de 

Catalunya segons l’ACORD GOV/141/2014, de 21 d'octubre, constitueix un pla especial amb la 

finalitat de disposar d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment 

les incidències i emergències per incendis forestals que es donin a nivell territorial de Catalunya. 

Estableix l’estructura de resposta, l’operativa i els procediments necessaris per gestionar qualsevol 

emergència associada als incendis forestals, amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la 

seguretat de les persones i la protecció dels béns, les infraestructures i el medi ambient. 

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat ha elaborat el Mapa bàsic de perill d’incendi 

forestal, que és el resultat de l’agrupació dels conceptes de perill d’ignició per una banda, i perill 

de propagació per un altre, entenent com a perill d’ignició la facilitat que s’iniciï un incendi forestal 

i com a perill de propagació la facilitat amb què aquest es pot expandir. Es tracta d’un mapa 

quantitatiu on cada punt del territori té assignat un valor de perill que va de 0 a 10, com a resultat 

de la combinació dels diferents factors que determinen el perill d’incendi forestal. Aquest mapa és 

“estàtic” en el sentit que defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat 

amb què s’hi pot produir el perill d’incendi, en conseqüència, els factors dinàmics de perill són 

considerats a partir de les mitjanes de les seves sèries.  

El mapa s’elabora a partir de la ponderació de diversos components com factors històrics, de 

vegetació, orogràfics i climàtics, classificant les zones del mapa mitjançant un sistema d’informació 

geogràfica. Les conclusions sobre la informació del mapa bàsic de perill d’incendis forestals queden 

classificades les zones segons 4 categories; Perill baix (valors compresos entre 0 i 4), Perill moderat 

(valors compresos entre 4 i 5), Perill alt (valors compresos entre 5 i 7) i Perill molt alt (valors 

compresos entre 7 i 10).  

A l’àmbit per on passa la traça de la Via Blava del Llobregat objecte d’aquest document, 

majoritàriament el perill és moderat, a excepció dels voltants del torrent de Can Quel, el nucli de 

la Consolació, el Cingle de la Garganta, i una petita àrea al sud de la central tèrmica de Cercs. Ni 

per on transcorre el traçat ni al municipi de Fígols, hi ha cap Zona d’Actuació Urgent ni Perímetre 

de protecció prioritària (veure plànol A9. Riscos naturals i tecnològics de l’Avanç de PDU VBB).). 

VI. Risc tecnològic/industrial 

El Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) és el marc orgànic i 

funcional per a fer front a les emergències per accidents greus amb substàncies perilloses, 

prèviament analitzats, classificats i avaluats els riscos existents. En ell s’estableix l’esquema de 

coordinació de les autoritats, organismes i serveis cridats a intervenir, els recursos humans i 

materials necessaris per a la seva aplicació i les mesures de protecció més idònies. 

El seu abast territorial és tot el territori de Catalunya i, a efectes operatius i de risc, aquest territori 

es divideix en diversos sectors de risc. La tipologia d’empreses incloses al PLASEQCAT, són les 

instal·lacions afectades pel Reial Decret 1254/1999 (Nivell alt i Nivell baix), les empreses que 

emmagatzemen i manipulen productes explosius (les regulades pel RD 230/98), i els aparcaments 

de mercaderies perilloses d’Adif. 

Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, disponible al web del Departament d’Interior, 

actualització de 2017, a l’àrea d’estudi es troba un establiment inclòs al PLASEQCAT. Es tracta de 

l’empresa d’explosius Sistach, ubicada dins el terme de Cercs, a Sant Corneli, que queda a una 

distància d’uns 60 m del nou traçat de la Via Blava. 

Aquesta planta té assignat un nivell de risc alt, tot i això, a la cartografia disponible no es defineix 

una Zona d’alerta ni una Zona d’intervenció (que són les àrees d’influència que permeten identificar 

les diferents superfícies teòriques que es veurien afectades en cas d'accident greu, tot establint 

diferents àrees en funció de les mesures d'autoprotecció i intervenció que caldria aplicar). 
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Taula 1.3.e. Establiments inclosos al PLASEQCAT a l’àmbit d’estudi. 

Municipi Nom de l’empresa 
Tipus de 

risc 

Zona 

d’intervenció 

(radi m) 

Zona 

d’alerta 

(radi m) 

Cercs Sistach Alt - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Mapa de Protecció Civil de Catalunya i de la cartografia relativa 

(2017), disponibles al web del Departament d’Interior. 

El PLASEQCAT delimita, per a cada establiment inclòs al Pla, el perímetre de les instal·lacions 

industrials que manipulen substàncies perilloses. Es delimiten amb l'objectiu de poder identificar 

els focus generadors de risc químic en establiments industrials. El perímetre total de les 

instal·lacions de Sistach és d’1,03 ha. 

D’altra banda, les empreses, instal·lacions, establiments, activitats i centres de pública 

concurrència, tant públics com privats, que estan ubicats en les zones de risc definides en el 

PLASEQCAT i que han d’elaborar plans d’autoprotecció d’acord al Decret 82/2010, de 29 de juny, 

pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es 

fixa el contingut d’aquestes mesures, han de contemplar les mesures de resposta interna davant un 

accident a les instal·lacions contemplades al PLASEQCAT. En especial, han de garantir que les 

condicions són suficients per assegurar el compliment de les condicions d’autoprotecció, 

especialment pel que fa a l’evacuabilitat i al confinament, tenint en compte tant els riscos interiors 

com els exteriors, i en especial a l’interior de la zona d’intervenció. En el cas d’activitats a l’aire 

lliure ubicades a la zona d’intervenció d’accidents greus, cal garantir que la població pot accedir a 

edificis aptes per al confinament, en un temps no superior a vuit minuts, llevat que el pla 

d’emergència exterior de la instal·lació corresponent que els afecta estableixi un interval de temps 

menor.  

Per altra banda, els municipis afectats per riscos objecte de plans especials degudament aprovats 

pel Govern, com és el cas del PLASEQCAT, han de redactar el Document únic de protecció civil 

municipal (DUPROCIM), per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual 

s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi, segons el Decret 155/2014, de 25 de novembre. 

El DUPROCIM ha de preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en 

emergències per accidents; preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació 

amb els previstos en el PLASEQCAT; preveure les mesures orientades a la disminució dels efectes 

d’un possible accident i dels fenòmens perillosos que se’n puguin derivar; i preveure les necessitats 

en cas d’acollida de població evacuada allotjament, aliments, serveis socials, etc. 

VII. Risc associat a les infraestructures de transport 

En relació als riscos associats al transport de mercaderies perilloses, cal considerar el Pla especial 

d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a 

Catalunya (TRANSCAT), actualitzat el 2017, del Departament d’Interior. En el TRANSCAT s’ha 

elaborat un mapa de perill en relació al transport de mercaderies perilloses on s’han tingut en 

compte el tipus de mercaderies que es transporten, la quantitat de les mateixes i la seguretat de 

la via. Per a la caracterització del nivell de perill de les vies de transport, s’ha establert l’índex de 

valoració del perill amb 4 nivells: Perill baix, Perill mig, Perill alt i Perill molt alt, en relació a les 

variables esmentades. En el cas del TRANSCAT, s’han calculat també les distàncies d’afectació per 

establir les zones d’intervenció i alerta en diferents tipus d’accidents, amb diferents tipus 

d’escenaris i per a diferents tipus de substàncies. 

Si bé el sector estudiat no es creua ni ressegueix cap infraestructura viària important, cal esmentar 

que el nou traçat proposat de Via Blava discorre pràcticament tota l’estona en paral·lel a la C-16, 

que presenta un risc Alt associat al transport de mercaderies perilloses. Tot i així, la major part del 

recorregut es troba molt allunyat d’aquesta carretera, a excepció de l’inici i el final, que el traçat 

hi és adjacent. També val a dir que el terme de Fígols no forma part dels municipis amb risc pel 

transport per carretera de mercaderies perilloses (mentre que sí que hi figuren Cercs i Guardiola 

de Berguedà).  

A continuació es presenta la via que interessa l’àmbit d’estudi segons el seu nivell de perill (veure 

plànol A9. Riscos naturals i tecnològics). 

Taula 1.3.f. Tram de la xarxa viària inclòs al TRANSCAT que interessa l’àrea objecte d’estudi, 

classificat segons el nivell de perill que té assignat. 

Nivell de perill Vies 

Alt  C-16 (des de l’extrem nord de l’àmbit fins al creuament amb la C-25) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Mapa de Protecció Civil de Catalunya i de la cartografia relativa 

(2017), disponibles al web del Departament d’Interior. 
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Quant a les infraestructures ferroviàries, el TRANSCAT classifica les infraestructures de ferrocarril 

segons el seu nivell de perill per transport de mercaderies perilloses. No es troba cap infraestructura 

ferroviària classificada pel TRNSCAT que afecti l’àmbit d’estudi. 

Cal també esmentar que, segons s’exposa al document annex al TRANSCAT Model d'ordenança 

municipal per regular la circulació de mercaderies perilloses, al nivell de les seves competències, 

i prèvies les consultes escaients, l’autoritat municipal pot establir restriccions al pas de 

determinades mercaderies perilloses per vies o per trams d’aquestes vies, de forma permanent o 

en horaris determinats. 

2. OBJECTIUS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL APLICABLES EN 

L’ÀMBIT DEL PLA 

Tots aquells objectius i obligacions de protecció ambiental recopilats en el corresponent apartat 

del Document Inicial Estratègic del PDU VBB són d’aplicació per aquesta Addenda, incloent tant els 

objectius fixats a l’àmbit internacional, comunitari europeu, estatal com autonòmic, com els 

derivats dels instruments de planejament de rang superior. 

3. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN LA REDACCIÓ DEL PLA 

Igualment, els objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del Pla, detallats i recopilats 

en el corresponent apartat del Document Inicial Estratègic del PDU VBB són d’aplicació per la 

present Addenda. 
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JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ 
SELECCIONADA 

1. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ 

CONSIDERADES 

En relació a les alternatives del PDU VBB cal considerar aquells elements que siguin estratègics en 

el seu plantejament de manera que des de la perspectiva ambiental la seva consideració sigui clau 

per a definir-les. 

En aquest cas, hi ha dos aspectes rellevants del PDU que tenen aquesta característica, tot i que de 

manera ben diferent. El primer és el propi recorregut de les Vies Blaves (la traça del camí i la seva 

concreció). El segon són els punts a través dels quals i de manera majoritària la població efectuarà 

l’accés a les Vies Blaves, és a dir, els espais que hem anomenat “portes de les Vies Blaves”. 

Efectivament, els dos elements tenen una importància clara però tenen diferències quant als 

aspectes ambientals i altres de caràcter estratègic. Quant al camí, el criteri de continuïtat de camí 

és fonamental. El camí es disposarà en bona mesura maximitzant l’aprofitament de camins ja 

existents i, per tant, es procurarà no obrir-ne de nous. En tot cas, s’habilitaran i milloraran els 

existents per tal que es pugui transitar amb les característiques adients per a l’ús de turisme 

sostenible a peu, o en mitjans no motoritzats. Només en alguns trams caldrà plantejar l’allunyament 

del curs fluvial per tal de donar continuïtat a la Via Blava i en aquest cas es farà la valoració de les 

seves possibilitats. Finalment, a fi i efecte de minimitzar els efectes negatius, només en alguns 

determinats trams es plantejarà l’obertura de camí per tal de satisfer el criteri de continuïtat de 

la via. 

En qualsevol cas, aquesta situació no permet definir clarament alternatives de disposició de les Vies 

Blaves en el seu conjunt, tot i que sí diferents opcions de camí en aquells trams on no n’hi hagi. 

Però aquestes opcions a nivell de Pla tenen poca implicació estratègica. Sí és important en aquesta 

fase inicial establir quins criteris ecològics i ambientals són els que s’han de considerar en la decisió 

de quins camins entraran a formar part de les Vies Blaves (desenvolupat a l’apartat de criteris 

ambientals d’ordenació). Un cop escollits, i les seves possibles variants, sembla escaient que 

l’Avaluació Ambiental Estratègica, en l’Estudi Ambiental Estratègic, faci una avaluació 

d’implicacions ambientals de les diferents opcions i que aquesta serveixi per a determinar les 

actuacions de compensació i millora a tenir en compte en la seva implementació. A més, això 

permetrà establir un primer marc de referència per si aquests trams cal que es sotmetin al 

procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental simplificada en fase de projecte. 

Tanmateix, la definició de les portes sí té una clara repercussió estratègica a nivell del Pla. 

Efectivament, determinar quins espais són els que poden assumir aquest paper és clau per tal de 

fer que les Vies Blaves siguin accessibles no només físicament, sinó tenint en compte el lligam amb 

determinats elements del territori propers a l’accés, que en definitiva seran els punts d’interès 

principal de la població que vulgui utilitzar les Vies Blaves.  

Això significa que cada porta estigui vinculada i es relacioni amb aspectes d’interès turístic, però 

també amb elements del territori de diferent tipologia. Així podem considerar, sense voler ser 

exhaustius: els elements patrimonials culturals, religiosos o industrials; els valors ecològics com són 

hàbitats, espais protegits i àmbits de connectivitat ecològica; els valors paisatgístics que varien i 

força al llarg del recorregut; l’enllaç amb altres camins reconeguts socialment; les fonts; els punts 

de restauració i descans, etc. Conseqüentment, determinar els àmbits de les portes (això és, el 

nombre, les localitzacions, els serveis, la proximitat de zones urbanes, de transport públic i vies de 

comunicació; i els serveis i equipaments, etc.) possibilitarà l’establiment i modulació dels aspectes 

ambientals rellevants com són l’ús del sòl en els llocs més convenients, la freqüentació, la mobilitat, 

el transport, l’ús de recursos i el tractament dels residus i, fins i tot, els aspectes vinculats als 

vectors ambientals (qualitat de l’aigua, qualitat de l’aire, l’energia i els riscos). Per tant, que 

s’ubiquin en llocs on les pertorbacions relacionades tinguin un menor efecte negatiu i unes millors 

possibilitats de tractament i on els serveis necessaris estiguin disponibles. Això, a més, incentivarà 

una economia de lloc que convenientment orientada permetrà que tingui característiques 

d’economia verda o circular. 

Tot això considerant la diversitat del tipus de població que utilitzarà les Vies Blaves: gent de 

diferent edat, gent que estigui interessada en breus i llargs recorreguts, gent amb interès cultural 

i patrimonial, gent amb interès preferencial per la natura, gent que busqui el desplaçament a peu 

i gent que opti per desplaçar-se en d’altres mitjans. També, gent del món local o vinguda en 

proximitat, i gent que provingui de lluny o molt lluny. Gent que l’utilitzi unes hores o un dia i gent 

que disposi de dies per anar fent descoberta i gaudi de recorregut més llarg. 
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Les portes, conseqüentment, seran els espais on la incidència ambiental serà més notable, també 

des de la perspectiva social i econòmica. Per això el plantejament de les alternatives del Pla troben 

en la definició de les portes la vessant de major incidència territorial i de major valor estratègic. 

En aquest cas, i tenint en compte la pròpia naturalesa d’aquest Pla, es planteja una alternativa 

d’evolució o maduració del Pla en relació a la definició i determinació de les portes de les Vies 

Blaves. El plantejament considera l’establiment de criteris que permetin definir i determinar en 

diferents fases quins espais tindran la consideració de portes. Aquests criteris són de tres tipus: els 

relacionats amb l’urbanisme, els relacionats amb la mobilitat i els de caire ecològic i ambiental 

(veure criteris ambientals d’ordenació). Tots ells actualment de gran rellevància dins del context 

d’un Pla Director Urbanístic. L’alternativa resultant serà la que millor conjumini els valor 

urbanístics, de mobilitat i ambientals, i, per tant, tindrà valor estratègic des d’aquestes diferents 

disciplines territorials.  

Per tant, l’anàlisi d’alternatives realitzat en aquest Document Inicial Estratègic (DIE), s’ha plantejat 

de la següent manera: 

- Anàlisi de l’Alternativa 0 com la situació de partida, en absència de Pla. Anàlisi dels aspectes 

més rellevants del territori en relació als objectius del Pla: la matriu territorial, el règim 

urbanístic i l’ús turístic i de lleure de l’àmbit. 

- Anàlisi de l’Alternativa 1 com la proposta de PDU VBB, i la seva evolució al contraposar-la 

als criteris ambientals definits. Això es concretarà en: 

 Els condicionants que haurà de complir la via quan es concreti en fases posteriors, 

a través dels criteris definits, mitjançant l’anàlisi del territori per on passarà. 

 L’anàlisi d’aquells aspectes ambientalment rellevants que interaccionen amb les 

portes. 

 La identificació d’aquelles portes que no compleixin els criteris definits, que caldrà 

analitzar amb més detall en les properes fases, desplaçar o posar condicionants. 

1.1. ALTERNATIVA 0. SITUACIÓ DE PARTIDA 

L'Alternativa 0 significa la no redacció del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona i, per tant, 

que no es desenvolupi la Via Blava del Llobregat. Això implica que, en no realitzar-se les 

determinacions que reculli el Pla, es mantindria en l’àmbit l’estat actual de les qualificacions 

urbanístiques, d’acord al planejament vigent que afecta els 3 municipis implicats en aquest traçat 

de la Via Blava, com també els usos que ara hi són presents. Igualment, la matriu territorial es 

mantindria tal qual s’ha descrit en l’apartat anterior, tant pel que fa a les seves fortaleses, com 

debilitats. 

Tenint en compte que els objectius del PDU que s’està elaborant són: 

 Ser una eina prioritària per a la dinamització turística, compatibilitzant aquestes finalitat 

amb els interessos i les necessitats dels diferents municipis i comarques que formen part 

del PDU; 

 Aconseguir la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i paisatgístics dels 

entorns fluvials; 

 Dotar les poblacions riberenques d’infraestructures de lleure de qualitat; 

 Posar en valor camins històrics, elements patrimonials i paisatgístics i fer accessibles espais 

naturals desconeguts o descuidats; 

el Pla ha de determinar, entre d’altres coses, les intervencions necessàries per a l’adequació i 

l’obertura del camí que esdevindrà la Via Blava del Llobregat. 

Per tant, l’anàlisi de la situació de partida es centra en l’ús actual de l’àmbit comprès en el PDU 

en relació al turisme i el lleure, la diagnosi de la matriu territorial des del punt de vista ecològic i 

ambiental, i l’estudi del règim urbanístic vigent. 

Tot i que la situació de partida és “l’absència de Pla”, perquè actualment no hi ha cap figura de 

planejament que reguli l’àmbit estudiat com una unitat i amb la finalitat d’aquest PDU, sí que cal 

mencionar que el traçat objecte d’aquest document és un camí existent que, a més, des de Sant 

Corneli fins al Torrent Xic forma part d’un sender de petit recorregut (PR-C73). 

Així doncs, existeix un ús turístic i de lleure previ d’aquest camí, per tant és força coincident amb 

el que el PDU que ens ocupa vol regular, potenciar i dinamitzar. 

Com que l’objectiu principal del PDU VBB és establir les directrius i les determinacions necessàries 

per a l’execució de la nova infraestructura proposada, les principals determinacions de la proposta 

seran sobre el règim de sòl, principalment per allà on passi el camí. Així, s’ha analitzat la 

classificació del sòl vigent dels 3 municipis inclosos en aquesta Addenda. 



AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ SELECCIONADA 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA  30 

Les figures de planejament general vigent dels municipis en qüestió són: Normes subsidiàries de 

planejament (NSP) a Guardiola de Berguedà (de 1989) i Plans d’ordenació urbanística municipal 

(POUM) a Fígols i a Cercs (de 2005 i de 2003, respectivament).  

En aquest sentit, es veu com el traçat estudiat transcorre majoritàriament per sòls no urbanitzables; 

en més del 90% del recorregut en forma lineal ho fa en aquesta classificació. El tram de la Via que 

discorren per sòl urbà correspon al nucli de Sant Corneli. Dins d’aquesta classe de sòl, transcorre 

per sòl urbà consolidat. Val a dir que un tram (d’uns 180 m) que passa pel nord de Sant Corneli, 

limita amb un polígon de sòl urbanitzable consolidat. 

Aquestes dades són extretes de l’exploració més recent del Mapa Urbanístic de Catalunya, per tant, 

caldrà certificar la vigència d’aquests sòls i avaluar, de forma més precisa i detallada, la situació 

real dels mateixos. 

Per tant, la situació de partida en absència de pla és un camí que ja s’utilitza com a infraestructura 

de lleure, turisme i gaudi de la natura, encara que sigui d’una forma no sistematitzada, sense una 

figura unitària que en reguli l’ús i amb algunes deficiències com a infraestructura. 

En aquest sentit, el patrimoni juga també un paper important en la dinamització turística d’un 

territori. Així, al terme municipal de Fígols trobem els elements següents inclosos a l’Inventari de 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (DG Cultura): Castell de Peguera, Església de Sant Mateu de 

Fumanya, Església de Santa Cecília, Església parroquial de Sant Miquel, i Molí de la Peguera. 

D’aquests, només l’Església de Santa Cecília es troba a prop del nou traçat, ja que s’ubica al nucli 

de Fígols.  

Pel que fa la matriu territorial, no cal dir la importància que té el seu anàlisi a l’hora d’enfrontar 

l’avaluació de qualsevol pla que s’estigui elaborant. En aquest cas, és especialment important 

perquè a nivell general correspon a un entorn ben tractat i conservat, que presenta valors rellevants 

quant a la biodiversitat i que, a més, té un elevat potencial com a recurs turístic i de lleure, també, 

que alhora ha de revertir en el seu manteniment i millora. 

L’àmbit d’estudi presenta unes característiques morfològiques del territori que s’identifiquen amb 

les pròpies de la unitat geològica del Prepirineu. Tot i això, es poden trobar diferències significatives 

en els pendents de l’àmbit que poden variar entre el 5% al voltant del Jou, a més de 30% quan es 

salven els desnivells de la vall del Llobregat.  

L’àmbit presenta un nombre considerable d’espècies vegetals i animals (218 tàxons de vertebrats i 

467 d’invertebrats) donat que creua una varietat notable d’hàbitats i ecosistemes, entre ambients 

d’alta muntanya a espais fluvials i, a més, molts d’aquests es troben relativament poc pertorbats. 

Aquesta elevada diversitat biològica es fa patent també amb la presència de 23 hàbitats naturals 

diferents; 11 HIC (tot i que cap d’ells és d’interès prioritari); i un ampli ventall d’espècies 

protegides. 

Es reconeix un caràcter de l’ecosistema principalment boscós, ja que el 46,2% correspon a hàbitat 

biodivers arbustiu, tot i que es fa palesa l’alta ocupació antròpica amb un 19,5% d’ecosistemes de 

tipus antròpic. La marcada presència de boscos indica que aquest territori té un paper destacat 

com a generador de recursos ecosistèmics: principalment serveis de regulació per la captació de 

CO2, com també proveïment de biomassa forestal, de suport a espais protegits i serveis culturals, 

entre d’altres. 

Pel que fa a la xarxa fluvial, el territori estudiat forma part de la conca del Llobregat i es composa 

principalment de cursos de cabal estacional, essent el riu de Saldes, situat a la part nord del nou 

traçat, a Guardiola de Berguedà, l’únic curs de cabal permanent. 

En relació als espais protegits, val a dir que al municipi de Fígols s’hi troba l’espai del PEIN Serres 

d’Ensija-els Rasos de Peguera, que forma part també de l’espai xarxa Natura 2000 Prepirineu 

Central Català. No obstant, el traçat de la Via Blava ni les seves proximitats afecten aquest espai. 

Destaca també la presència d’àrees definides per la protecció d’espècies amenaçades o d’interès 

per la flora i la fauna existent, i per a la conservació de la biodiversitat en general. Així, cal 

remarcar que el traçat objecte d’estudi està íntegrament inclòs en la zona afectada pel Pla de 

recuperació del trencalòs (Gypaetus barbatus), que coincideix també amb les Zones de protecció 

per a l’avifauna per reduir els riscos d’electrocució. Pel que fa a les Àrees d’interès faunístic i 

florístic, n’hi ha una al voltant de Sant Corneli. 

L’entorn de l’àmbit d’estudi comprèn diversos espais d’interès geològic de l’inventari publicat pel 

Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya. Un d’ells és el 

geòtop Mines de Carbó de Fígols, situat al terme municipal de Cercs, que és adjacent a la Via, al 

sud de Sant Corneli. Trobem també la Geozona Coll de Fumanya, dins el terme municipal de Fígols, 

i el geòtop, Mines de Vallcebre, però molt allunyats de la Via Blava del Llobregat. 

A nivell de connectivitat ecològica, l’àrea estudiada presenta un paper menor que el propi àmbit 

fluvial del Llobregat, reconegut com a eix de connectivitat del PTPCC pel seu interès estratègic. 

Tanmateix, cal tenir en compte que com a resultat de l’estudi de la permeabilitat ecològica 
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d’aquest territori, s’ha mostrat que la permeabilitat ecològica és força alta, a excepció dels entorns 

de Sant Corneli, les mines de carbó de Sant Corneli, i la Concepció. 

Les problemàtiques més remarcables que s’han detectat en els espais estudiats es relacionen amb 

la pressió antròpica i són conseqüència principal de l’ocupació del sòl per usos urbans, industrials, 

miners, agrícoles, etc. 

Aquesta ocupació s’ha traduït en certa banalització dels ecosistemes a diversos punts. Això es fa 

palès, per exemple, en el fet que els hàbitats urbans i industrials (en aquest cas vinculats a 

l’activitat minera de la zona) representen un 19% d’ocupació en l’àrea estudiada, d’acord a la 

Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12). Aquesta ocupació també 

desemboca en una disminució dels serveis ecosistèmics implicats, tant de proveïment, de regulació, 

de suport, com culturals. 

Per contra, els impactes sobre el cicle de l’aigua que a d’altres espais compresos en el PDU VBB 

s’ha fet molt patent, en l’àmbit d’aquesta Addenda no tenen tanta importància. Així doncs, la 

qualitat de les masses d’aigua implicades és generalment bona, així ho reflecteixen l’estat final del 

riu de Saldes, del pantà de la Baells, i de la massa d’aigua subterrània Conca alta del Cardener i el 

Llobregat, a data de 2015 (ACA, Annex VII Estat de les masses d’aigua i termini d’assoliment 

d’objectius del Pla de gestió 2016-2021). 

Cal, però, destacar com una amenaça per a l’àrea estudiada els escenaris previstos de canvi 

climàtic. Com ja ve succeint en els últims anys, s’espera que la disponibilitat d’aigua als rius 

disminueixi. També es preveu un augment de l’ocurrència de precipitacions torrencials que poden 

augmentar l’erosionabilitat dels rius i generar modificacions a les lleres. 

Per altra banda, la qualitat atmosfèrica es pot considerar força bona, a excepció de les superacions 

registrades pel que fa a l’ozó troposfèric. 

Quant als riscos a l’àmbit objecte d’aquesta Addenda, el risc d’incendis és generalment moderat i 

és poc important l’associat a inundacions. Cal, però, tenir en compte que en alguns trams del traçat 

estudiat la susceptibilitat al risc geològic és alta o molt alta. Finalment, cal considerar la indústria 

pirotècnica Sistach com a establiment amb risc tecnològic alt associat.  

Per tant, des del punt de vista de dos dels aspectes més rellevants que el PDU ha d’enfrontar, com 

són la definició de les Vies Blaves com una entitat territorial i la valorització de l’entorn i el 

patrimoni, la situació actual reflecteix un bon punt de partida, amb un camí ja existent, i amb un 

patrimoni ric i valorat, que el PDU pot vertebrar i acabar de posar en valor. També, en relació a 

l’elevat valor ecològic de l’entorn, el PDU haurà d’integrar-s’hi de la millor manera possible, 

valoritzar-lo i prendre’l com un actiu, i, en tot cas, donar directrius i recomanacions per a la seva 

protecció, millora i recuperació quan calgui. 

En tot cas, en absència de pla, és de preveure que tant les amenaces com les fortaleses detectades 

en l’entorn i en el patrimoni es mantinguin, i que, a nivell de règim urbanístic, els municipis vagin 

desenvolupant les seves figures de planejament.  

1.2. ALTERNATIVA 1. LA PROPOSTA DE PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES 
BARCELONA 

L’Alternativa 1 significa el desenvolupament del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona, és a 

dir, permet crear el marc urbanístic i territorial adequat per tal de poder explotar les potencialitats 

del territori al llarg de la llera dels rius implicats, en quant a ús públic, tot potenciant la seva 

dinamització turística. El Pla definirà el marc urbanístic que ha de permetre compatibilitzar 

aquestes funcions amb les condicions que facin possible la màxima integració i coherència amb els 

valors ecològics, ambientals i paisatgístics del territori, alhora que es doni resposta a les necessitats 

dels municipis i comarques afectats per aquesta nova infraestructura. 

A tal efecte, el desenvolupament del Pla ha d’establir les determinacions urbanístiques per tal de 

donar cabuda a l’ús públic de les Vies Blaves i dels seus accessos, tot garantint l’executivitat de les 

Vies Blaves i, a la vegada, preveient els mecanismes necessaris per garantir la seva obtenció per la 

via expropiatòria allà on la via blava passa per sòls que no són propietat de l'administració pública. 

Les propostes que el Pla contemplarà que tindran més incidència ambiental seran la concreció de 

la via i l’establiment de les portes, tal com s’ha comentat en apartats anteriors. 

En aquesta fase d’Avanç de Pla hi ha una proposta indicativa de la traça que tindrà la Via Blava. No 

hi ha, per tant, avaluació d’alternatives en relació a la Via Blava ja que, com s’ha comentat 

anteriorment, no hi ha plantejaments estratègics diferents en relació a aquesta.  

Per tant, en aquesta fase el que s’ha fet és establir quins criteris s’hauran de tenir en compte des 

del punt de vista ambiental, alhora de definir-la i valorar-la en la seva concreció posterior. El que 

sí que es pot establir en aquesta fase, a partir de l’anàlisi del medi receptor, són aquelles zones de 

l’àmbit per les que s’haurà d’anar en especial compte si es volen fer obres rellevants, o inclús en 

les que s’hauran d’introduir mesures de control de les pertorbacions derivades de la freqüentació. 
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Així, els criteris ambientals d’ordenació definits al DIE serveixen perquè alhora de concretar la traça 

de la via, aquesta tingui la millor integració en l’entorn i se’n minimitzi l’afectació. D’aquesta 

manera, a partir dels criteris mencionats, es valora quines són les característiques de l’entorn que 

s’hauran de tenir en compte i com poden condicionar el pas de la via. 

CRITERI 1: Minimitzar l’afectació d’espais protegits i/o regulats per figures de gestió.  

L’àmbit per on discorre el traçat estudiat no interacciona amb cap espai del PEIN, ni de la xarxa 

Natura 2000, ni amb cap Espai Natural de Protecció Especial. Tampoc, amb cap zona humida inclosa 

a l'Inventari de les zones humides de Catalunya, aquest es deriva de l’aplicació de l’article 11.1 de 

la Llei 12/1985. 

El traçat no afecta tampoc Zones de protecció per l’alimentació d’espècies d’aus necròfags 

d’interès comunitari, no s’hi troba cap arbre catalogat com a monumental, i no hi ha cap zona de 

flora amenaçada, segons el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

Sí que està íntegrament inclòs en la zona afectada pel Pla de recuperació del trencalòs (Gypaetus 

barbatus), que coincideix també amb les Zones de protecció per a l’avifauna per reduir els riscos 

d’electrocució. Les zones de protecció d’aus a Catalunya estan regulades per diferents normes 

(resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, Decret 282/1994, de 29 de setembre, Decret 259/2004, 

de 13 d'abril), les determinacions de les quals s’han de complir si la via les afecta. 

Pel que fa a les Àrees d’interès faunístic i florístic, n’hi ha una al voltant de Sant Corneli. Aquestes 

àrees resulten de la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora 

amenaçades de les quals es té una informació especialment detallada i més precisa que la publicada 

en els diferents llibres i atles de distribució de les espècies a tot el territori català. Per tant, no 

deriven de cap normativa concreta, però s’hauran de considerar especialment a l’hora de fer 

actuacions sobre el territori.  

Pel que fa les Forests públiques, n’hi ha dues, Carbonís i La Rodonella, ubicades a l’oest del nucli 

de la Rodonella i entre aquest i Sant Jordi de Cercs, a la riba dreta del Llobregat. Els boscos inclosos 

en el Catàleg de boscos d'utilitat pública (CUP), han de complir alguns dels requisits següents: 

- Estar situats a les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques, ribes de rius, rieres i torrents. 

- Estar pròxims a poblacions, la funció dels quals respon a criteris d'esbarjo i de protecció del 

paisatge. 

- Ésser essencials per a la protecció del sòl enfront de processos d'erosió, evitant-la o reduint 

allaus, riades i inundacions, i defensant poblacions, cultius i infraestructures. 

- Contribuir a la conservació de la diversitat biològica o formar part d'espais naturals 

protegits. 

La qualificació d'utilitat pública atorga als boscos la naturalesa jurídica de domini públic i, en 

conseqüència, passen a ser inalienables, imprescriptibles i inembargables. La via quan hi passi haurà 

detenir en compte aquestes circumstàncies i la preservació de les característiques que les han 

portat a estar incloses en el Catàleg. 

Pel que fa a les Àrees de gestió cinegètica, regulades per la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, tot 

el traçat passa per Àrees privades de Caça. En aquestes àrees, la caça és reglamentada i hi ha un 

responsable dels aprofitaments. Aquí s’haurà detenir en compte el risc que pot suposar per les 

persones que la via hi transcorri. 

CRITERI 2: Minimitzar l’afectació de zones ambientalment sensibles i HIC 

L’àmbit per on discorre el traçat estudiat hi ha 11 HIC, cap prioritari. Tot i que els HIC no estan 

sotmesos a cap règim de protecció especial si es troben fora dels espais inclosos en la xarxa Natura 

2000, allà on hi hagi HIC s’haurà de valorar quina serà l’afectació que hi tindrà la via. 

A part dels HIC i de les zones que estan sota alguna figura de protecció o gestió, s’ha trobat rellevant 

definir altres zones que poden ser sensibles a l’afectació per modificacions del camí existent per 

esdevenir Via Blava, o per la freqüentació derivada de l’ús del camí.  

Aquestes zones s’han definit a partir de l’anàlisi de Valoració botànica dels hàbitats 2013, Presència 

d’ambients d’interès per la conservació de la biodiversitat - Ocells com a bioindicadors, i 

Connectivitat ecològica terrestre, informacions elaborades per la Diputació de Barcelona en el marc 

del projecte SITxell (Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la Província de 

Barcelona). 

Tal com s’ha explicat en l’apartat descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants, 

per la capa Valoració botànica dels hàbitats 2013, s’han analitzat els camps Amenaça, Fragilitat 

ecològica i Valor global d'interès, seleccionant aquells polígons amb valors de mitjos a alts. A partir 

d’aquí, s’ha analitzat si en un mateix hàbitat hi concorrien una, dues o tres d’aquestes 

característiques. 

Pel que fa a la Presència d’ambients d’interès per la conservació de la biodiversitat - Ocells com a 

bioindicadors, s’ha observat que a l’àmbit destaquen valors de mitjos a alts dels ambients d’interès 
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per a la conservació de la biodiversitat corresponents a mosaics de pastures i boscos muntants, i el 

de curs alt de riu.  

Finalment, a partir del ràster de Connectivitat ecològica terrestre, s’han seleccionat aquelles àrees 

els valors elevats de les quals permeten una continuïtat en la permeabilitat del territori entre espais 

protegits. 

En el cas de l’àrea per on discorre la traça, aquestes zones sensibles es troben sobretot al voltant 

del Collet d’Aïna, la Mina del Collet, i Sant Climent de la Torre de Foix.  

CRITERI 3: Minimitzar l’afectació d’espais biodiversos.  

Aproximadament el 48% de l’àmbit correspon a zones arbòries o arbustives biodiverses, sobre les 

que s’hauria de minimitzar l’afectació, però en aquest cas tot el recorregut és sobre camí existent. 

CRITERI 4: Maximitzar l’aprofitament de camins existents.  

La proposta de traçat entre el Collet d’Aïna i La Rodonella, que passa pel terme municipal de Fígols, 

és tota camí existent.  

CRITERI 5: Minimitzar les afectacions a la llera, les afectacions del règim hídric i els creuaments 

del riu (guals, etc.).  

La zonificació fluvial determina els usos i les actuacions que es poden dur a terme en cadascuna de 

les zones definides. Les zones definides en el context d’aquest PDU són l’atermenament estimat, 

assimilable al domini públic hidràulic; la zona de flux preferent, encara no definida per l’ACA però 

que pot assimilar-se bé a l’antic sistema hídric definit al RLU; i la zona inundable, corresponent a 

la zona amb període de retorn 500 anys. 

A l’atermenament estimat no s’hi pot fer res llevat de que tingui una justificació ambiental i mai 

moviments de terres ni posar-hi obstacles. La zona de flux preferent els moviments de terres estan 

prohibits. Finalment, a la zona inundable no estan permeses les edificacions i la gestió del risc és 

obligatòria, per exemple avisant de que ens trobem en zona inundable. 

El nou traçat objecte d’aquesta Addenda no discorre per cap d’aquestes zones, tot i que a l’inici a 

les Cases Noves del Collet, limita amb la zona inundable. 

CRITERI 6: Maximitzar l’adaptació a la morfologia del terreny, tot evitant moviments de terres, 

grans talussos i desmunts.  

El traçat de Via Blava objecte d’aquest document no implicarà modificacions, per tant, no hi haurà 

impacte sobre el sòl, la morfologia del terreny i no es generaran problemes d’erosió i riscos derivats.  

CRITERI 7: Evitar aquelles àrees on es detectin riscos geològics.  

La susceptibilitat al risc geològic s’ha definit en el context d’aquest PDU tal i com s’explica a 

l’apartat corresponent de descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants. Dels 

resultats es pot veure que aproximadament un 42% de la traça objecte d’estudi presenta una 

susceptibilitat baixa al risc geològic, seguit d’un 34% que la presenta molt baixa, un 18% moderada, 

un 4% alta, i menys d’1% molt alta. En aquest cas, a part de que aquestes dades evidencien que la 

susceptibilitat geològica no és un problema en general al llarg de tot el recorregut del traçat, és un 

aspecte poc rellevant quan es tracta de camí existent, com és el cas. 

CRITERI 8: Minimitzar els impactes paisatgístics i CRITERI 9: Prioritzar aquells traçats que permeten 

una elevada percepció d’elements paisatgístics d’interès. 

A partir de l’anàlisi paisatgística realitzada en el context d’aquest traçat de la Via Blava del 

Llobregat, (consultar l’apartat corresponent a descripció dels aspectes i elements ambientalment 

rellevants), s’han detectat els valors i fragilitats del paisatge de l’àmbit, elements que es tindran 

es tindran en compte en la concreció de la via.  

CRITERI 10: Minimitzar les afectacions per zones de risc químic 

A l’àmbit es troba 1 establiment inclòs en el PLASEQCAT, com a establiment detectat amb risc alt 

d’accidents greus amb substàncies perilloses, però que no disposa de zona d’alerta o intervenció 

definida. La C-16, que és l’única via propera inclosa al TRANSCAT, amb nivell de perill alt, queda 

molt allunyada del traçat en la major part del seu recorregut, a excepció de l’inici i el final. 

Tot i que aquesta circumstància no és determinant, és un element a tenir en compte de cara l’ús i 

la freqüentació de la Via Blava.  

 

Pel que fa les portes (per veure el nombre, la nomenclatura i la ubicació de les portes, consultar la 

documentació de l’Avanç de planejament del PDU VBB), el traçat objecte d’aquest document es 

situa entre els portes de Guardiola de Berguedà i Cercs i no se’n contempla cap de nova respecte 

les ja plantejades a l’Avanç de Pla. La Via Blava del Llobregat, el traçat estudiat i les portes 

plantejades es poden veure a la imatge següent. 

Per tant, no hi ha cap canvi respecte l’anàlisi en relació als aspectes més destacats del medi descrits 

en l’apartat corresponent, ni la valoració de com hi interaccionaven en relació als criteris 
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ambientals d’ordenació definits a l’apartat corresponent, que es va incorporar al DIE de l’Avanç de 

Pla i que es pot consultar en aquest. 

Figura A1. Proposta de portes en relació al nou traçat estudiat (en vermell) 
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

L’anàlisi de l’àmbit per on passa el traçat objecte d’aquest document ha permès determinar les 

zones ambientalment més sensibles per concurrència de valors que s’hauran de tenir en compte en 

la concreció de la via i en la seva regulació d’usos, i també ha identificat aquelles zones sotmeses 

a alguna regulació que poden comportar limitacions tant en la modificació de camins existents, com 

en els usos i activitats que s’hi pretenguin desenvolupar. També, s’han contraposat els criteris 

d’ordenació que es van definir per a regir l’elecció de la traça de la Via Blava, amb el traçat 

indicatiu proposat i s’ha pogut veure com el seu compliment és elevat. Caldrà, però, tenir en 

compte aquesta anàlisi en fases posteriors de l’avaluació ambiental quan es concreti el traçat 

definitiu de la Via Blava. 

Pel que fa les portes, com que el traçat objecte d’aquest document no en varia la proposta, la 

justificació de quines s’acoblen bé a la matriu ecològica i ambiental, d’aquelles que necessiten 

ajustaments, i d’aquelles que hi presenten interferències notables, es pot consultar a l’apartat 

corresponent del DIE de l’Avanç de Pla. 
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ANNEX 1. ESPÈCIES DE FAUNA PROTEGIDES 
Espècies de fauna vertebrada protegides per alguna normativa europea, estatal o autonòmica. 

ESPÈCIES 

NORMES DE PROTECCIÓ 

Directiva 
79/409 

Directiva 
92/43 

Reglament 
1626/94 

Conveni de 
Berna 

Conveni 
de Bonn CITES 

Reial 
Decret 

139/2011 
Llei 3/88 

Decret 
148/92 

Decret 
328/92 

Amfibis           

Alytes obstetricans - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Bufo calamita - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Hyla meridionalis - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Pelobates cultripes - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Pelodytes punctatus - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Pelophylax perezi - - - Annex 3 - - - - - - 

Salamandra salamandra - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Rèptils           

Anguis fragilis - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Malpolon 
monspessulanus - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Natrix maura - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Natrix natrix - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Psammodromus algirus - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Tarentola mauritanica - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Mamífers           

Capreolus capreolus - - - Annex 3 - - - - - - 

Crocidura russula - - - Annex 3 - - - - - - 

Eliomys quercinus - - - Annex 3 - - - - - - 

Erinaceus europaeus - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Genetta genetta - - - Annex 3 - - - - - - 

Lepus europaeus - - - Annex 3 - - - - - - 

Lutra lutra - 
Annexos 2 

i 4 - Annex 2 - Annex 1 Annex 1 Annex 2 - - 

Martes foina - - - Annex 3 - - - - - - 

Sciurus vulgaris - - - Annex 3 - - - - - - 

Sorex minutus - - - Annex 3 - - - - - 
Annexos 3 i 

4 

Sus scrofa - - - Annex 3 - - - - - - 

Aus           

Accipiter gentilis Annex 1 - - Annex 3 Annex 2 - - Annex 2 - - 

Accipiter nisus - - - Annex 3 Annex 2 - - Annex 2 - - 

Actitis hypoleucos - - - Annex 2 Annex 2 - - Annex 2 - - 

Aegithalos caudatus - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Alauda arvensis - - - Annex 3 - - - - - - 

Alcedo atthis Annex 1 - - Annex 2 - - - Annex 2 Annex 1 - 

Alectoris rufa  - - - Annex 3 - - - - - - 

Anas platyrhynchos - - - Annex 3 Annex 2 - - - - - 

Anthus campestris Annex 1 - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Apus apus - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Apus melba - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Athene noctua - - - Annex 2 - Annex 2 - Annex 2 - - 

Bubo bubo Annex 1 - - Annex 2 - Annex 2 - Annex 2 Annex 1 - 

Buteo buteo - - - Annex 3 Annex 2 - - Annex 2 - - 

Caprimulgus europaeus Annex 1 - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Carduelis carduelis - - - Annex 2 - - - - - - 

Carduelis chloris - - - Annex 2 - - - - - - 

Certhia brachydactyla - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Cettia cetti - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Cinclus cinclus - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Circaetus gallicus Annex 1 - - Annex 3 Annex 2 - - Annex 2 Annex 1 - 

Columba livia - - - Annex 3 - - - - - - 

Columba oenas - - - Annex 3 - - - - - - 

Corvus corax - - - Annex 3 - - - - - - 

Corvus corone - - - - - - - Annex 2 - - 
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ESPÈCIES 

NORMES DE PROTECCIÓ 

Directiva 
79/409 

Directiva 
92/43 

Reglament 
1626/94 

Conveni de 
Berna 

Conveni 
de Bonn CITES 

Reial 
Decret 

139/2011 
Llei 3/88 

Decret 
148/92 

Decret 
328/92 

Coturnix coturnix - - - Annex 3 Annex 2 - - - - - 

Cuculus canorus - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Delichon urbicum - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Dendrocopos major - - - Annex 2 - - - - - - 

Emberiza cia - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Emberiza cirlus - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Erithacus rubecula - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Falco peregrinus Annex 1 - - Annex 2 Annex 2 Annex 1 - Annex 2 Annex 1 - 

Fringilla coelebs - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Galerida cristata - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Gallinula chloropus - - - Annex 3 - - - - - - 

Hippolais polyglotta - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Hirundo rustica - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Jynx torquilla - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Lanius senator - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Lullula arborea Annex 1 - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Luscinia megarhynchos - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Monticola solitarius - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Motacilla alba - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Motacilla cinerea - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Muscicapa striata - - - Annex 2 Annex 2 - - Annex 2 - - 

Nycticorax nycticorax Annex 1 - Annex 1 Annex 2 - - - Annex 2 Annex 1 - 

Oriolus oriolus - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Otus scops - - - Annex 2 - Annex 2 - Annex 2 - - 

Parus major - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Passer montanus - - - Annex 3 - - - - - - 

Perdix perdix Annex 1 - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Phalacrocorax carbo Annex 1 - Annex 1 Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Phyllocopus bonelli - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Picus viridis - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Ptyonoprogne rupestris - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Rallus aquaticus - - - Annex 3 - - - Annex 2 - - 

Regulus ignicapilla - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Saxicola torquatus - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Serinus serinus - - - Annex 2 - - - - - - 

Streptopelia turtur - - - Annex 3 - - - - - - 

Sylvia atricapilla - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Sylvia cantillans - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Sylvia melanocephala - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Sylvia undata Annex 1 - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Troglodytes troglodytes Annex 1 - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Turdus merula - - - Annex 3 - - - - - - 

Turdus philomelos - - - Annex 3 - - - - - - 

Turdus viscivorus - - - Annex 3 - - - - - - 

Tyto alba - - - Annex 2 - Annex 2 - Annex 2 Annex 1 - 

Upupa epops - - - Annex 2 - - - Annex 2 - - 

Fonts: Avaluació Ambiental del PTPCC (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2008); Informe de Sostenibilitat Ambiental del PTMB (Barcelona Regional; i Diputació 
de Barcelona, 2010); Document Ambiental estratègic del Pla especial urbanístic autònom del Riu Anoia (Maluquer i Sisó, 2016). 

Normativa consultada: 

 Directiva 79/409, relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació especial del seu hàbitat. 

 Directiva 92/43, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Espècies d'interès comunitari que requereixen una protecció estricta. 

 Reglament 1626/94, pel qual s'estableixen determinades mesures tècniques de conservació dels recursos pesquers en el Mediterrani. 

 Conveni de Berna, Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de 
fauna protegides. 

 Conveni de Bonn, Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies en 
perill. 

 Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de 
gener de 1990. 

 Reial Decret 139/2011, Llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial i Catàleg espanyol d'espècies amenaçades. 

 Llei 3/88, de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 

 Decret 148/92, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge. 

 Decret 328/92, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. Espècies de la flora i de la fauna estrictament protegides. 
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MODIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ÍNDEX

I. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

ENCAIX TERRITORIAL. LA CONCA DEL LLOBREGAT, CARDENER I ANOIA escala Din-A3

E3 Municipis inclosos dins l'àmbit dels rius 300.000
E4 Topografia 300.000
E5 Ortofoto 300.000
E6 Pendents 300.000

PAISATGE, PATRIMONI CULTURAL I PAISATGES CULTURALS
P1 Àmbit del paisatge fluvial 300.000
P2 Valors i fragilitats del paisatge. Tram 2 40.000

P2a. Valors del paisatge 300.000
P2b. Fragilitats del paisatge 300.000

P3 Síntesi 300.000

PLANEJAMENT
E9 a Planejament territorial. Espais oberts 300.000

E9 b Planejament territorial. Estratègies territorials 300.000

E9 c Planejament territorial. Xarxes de mobilitat viària 300.000

E9 d Planejament territorial. Xarxes de mobilitat ferroviària 300.000

E9 e Planejament territorial. Assentaments 300.000

E10 a Planejament general. Plans directors urbanístics 300.000

E10 b Planejament general. Xarxa projectada 300.000

E10 c Planejament general. Sectors transversals 300.000

E10 d Planejament general. Classificació del sòl 300.000

II. PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

CRITERIS D'ORDENACIÓ escala Din-A3

O1 Estratègia general d'ordenació. Trams L1, L2 i L3 40.000

O2 Traçat indicatiu de les vies. Tram 2a 20.000

III. ANNEXOS

TRAÇAT PROPOSAT PER ACNA, PER TRAMS escala Din-A3

T1 Patrimoni, estat actual del traçat, qualificació del sòl. Tram L2 40.000

ZONIFICACIÓ FLUVIAL I DOMINIS escala Din-A3

D2 Zonificacó fluvial i domins de la Via Blava. Tram L2 40.000
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JORNET - LLOP - PASTOR arquitectes
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P.1 Àmbit del paisatge fluvial

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA

A3 escala 1:300.000

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

0 1 5 10 km

FONT:-Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Base Topogràfica 1:25 000
            -Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya 5x5
            -Agencia Catalana del Aigua (ACA), Inundabilidad riu Llobregat 25, 50, 100, 500 anys, Aigües subterrànies
            -CREAF, base de cobertes de sòl 1:25000

A1 escala 1:150.000

Llegenda:
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P.2.02 Valors i Fragilitats del paisatge
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PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

FONT:-Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Base Topogràfica 1:25 000 Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya 5x5
            -Observatori del Paisatge de Catalunya, Catàlegs del Paisatge (Comarques Centrals, Regió Metropolitana de Barcelona)
            -CREAF, base de cobertes de sòl 1:25000
            -Generalitat de Catalunya, espais naturals protegits

2.02

A3 escala 1:40.000

0 100 500 1000 m

A1 escala 1:20.000

Llegenda:

* referència: Catàleg del Paisatge de les Comarques centrals i
Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
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P.2a Valors del paisatge
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A3 escala 1:300.000

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

0 1 5 10 km

A1 escala 1:150.000

FONT:-Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Base Topogràfica 1:25 000 Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya 5x5
            -Observatori del Paisatge de Catalunya, Catàlegs del Paisatge (Comarques Centrals, Regió Metropolitana de Barcelona)
            -CREAF, base de cobertes de sòl 1:25000
            -Generalitat de Catalunya, espais naturals protegits

Llegenda:

* referència: Catàleg del Paisatge de les Comarques centrals i
Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
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P.2b Fragilitats del paisatge
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A3 escala 1:300.000

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

0 1 5 10 km

A1 escala 1:150.000

FONT:-Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Base Topogràfica 1:25 000 Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya 5x5
            -Observatori del Paisatge de Catalunya, Catàlegs del Paisatge (Comarques Centrals, Regió Metropolitana de Barcelona)
            -CREAF, base de cobertes de sòl 1:25000
            -Generalitat de Catalunya, incendis

Llegenda:

* referència: Catàleg del Paisatge de les Comarques centrals i
Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona





Llegenda:

* referència: Catàleg del Paisatge de les Comarques centrals i
Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

Primer pla visual (800m) des de els camins
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P.3 Síntesi
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A3 escala 1:300.000

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

0 1 5 10 km

A1 escala 1:150.000

FONT:-Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Base Topogràfica 1:25 000 Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya 5x5
            -Observatori del Paisatge de Catalunya, Catàlegs del Paisatge (Comarques Centrals, Regió Metropolitana de Barcelona)
            -CREAF, base de cobertes de sòl 1:25000
            -Generalitat de Catalunya, espais naturals protegits
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COORDINACIÓ I DIRECCIO DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC VIES BLAVES BARCELONA 

JORNET – LLOP - PASTOR, S.L.P 

Sebastià Jornet i Forner arquitecte 

Carles Llop i Torné doctor arquitecte 

Joan Enric Pastor Fernández arquitecte 

Gabriel Jubete i Andreu arquitecte 

Artur Tudela Conde arquitecte 

Aldo Zoccheddu graduat en urbanisme 

Mei Ferrer Guasch arquitecte 

 

COORDINACIÓ I DIRECCIÓ TREBALLS AMBIENTALS 

ESTUDI XAVIER MAYOR ET AL SL 

Xavier Mayor Farguell doctor en biologia 

Júlia Barba Miralpeix ambientòloga 

Clara Montaner Augé ambientòloga 

Àngels López Navas ambientòloga 

 

ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS SLL 

Lluís Salada Rubió biòleg 

Anna Martín Árboles geòloga i ambientòloga 

Joan Josep Manel Baró enginyer tècnic en mines i geòleg 

 

THIGIS SERVEIS AMBIENTALS SL 

Xavier Serra Sellarès oceanògraf; tècnic superior en TIG 

Daniel Hernández López graduat en gestió i planificació del territori; màster en TIG 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 

GIL-VERNET- MARTÍ- ORPINELL- SOLÉ, ADVOCATS ASSOCIATS SCP 

Àngels Gil-Vernet i Huguet advocada 

 

XARXES DE SERVEIS I MOBILITAT 

XAVIER ABADIA PÉREZ: 

Xavier Abadia Pérez enginyer de camins, canals i ports 

 

ASSESSORIA ESTUDIS ECONÒMICS 

PROMO ASSESSORS CONSULTORS SAP 

Agustí Jover economista 

Miquel Morell Deltell economista 

 

ENGINYERIA OBRES HIDRÀULIQUES 

JAVIER SOLÍS DELFÍN 

Javier Solís Delfín enginyer de camins, canals i ports 

Vicente de Medina Iglesias doctor enginyer de camins, canals i ports 

 

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 

PLA ESTEL 

Arnau Boix i Pla arquitecte 

Alba Domínguez Ferrer 

 arquitecte 

MONODESTUDIO 

Jordi Quiñonero Oltra sociòleg; màster en participació i desenvolupament comunitari 

Gema Jover Roig sociòloga; màster en gestió i promoció del desenvolupament local 

PAISATGE 

ANNA ZAHONERO XIFRÉ 

Anna Zahonero Xifré biòloga; màster en arquitectura del paisatge 

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CULTURAL 

VILANOVA+MOYA arquitectes 

Antoni Vilanova Omedas arquitecte 

Susanna Moya Segura arquitecta 

 

POBLACIÓ 

MONTSERRAT MERCADÉ MARIMÓN 

Montserrat Mercadé Marimón geògrafa 
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