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Resum 

L’avaluació d’impacte ambiental és una eina de caràcter preventiu per a la protecció 
del medi ambient, amb la qual es pot conèixer la incidència del projecte sobre l' entorn i 
adoptar mesures per a evitar o corregir els impactes que podrien ocasionar la seva execució 
i funcionament.   

En els projectes que puguin tenir incidència sobre el medi ambient, és responsabilitat 
del  promotor la redacció d’un document de caràcter tècnic, l’ Estudi d’ Impacte Ambiental,  i 
el seu contingut pot ser molt divers, especialment pel que fa a la metodologia emprada. No 
obstant, és obligatori que presenti, com a mínim, els apartats següents: 

• Descripció 

• Examen d’alternatives 

• Inventari 

• Identificació, valoració i avaluació 

• Mesures protectores i correctores 

• Síntesi 

Un cop redactat i presentat el Document, la decisió relativa a l’ avaluació correspon 
als organismes de medi ambient que tinguin competències en cada cas. És responsabilitat   
d’ ells la realització d’ una Declaració d’ Impacte Ambiental, que condicionarà l’autorització 
del projecte per part de l’Administració responsable. En el cas de què la Declaració sigui 
positiva, aquest organisme fixarà les condicions en què s’haurà de realitzar el projecte per a 
garantir la protecció del medi.  
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1. Introducció. Descripció del projecte 

1.1. Justificació de la utilitat del projecte i els seus objectius 

L’empresa Òptica S.A., dedicada a la producció de lents orgàniques, està 
experimentant un fort creixement de la demanda de lents. 

En conseqüència, haurà d’adequar la seva producció per tal de cobrir les creixents 
comandes dels seus clients. 

Els principals problemes de la companyia són: 

• Pressió de la competència. Altres empreses compten amb la capacitat de producció 
suficient per tal de cobrir la demanda, i a més aconsegueixen uns costos de 
producció menors, atès que operen en centres ubicats en països amb mà d’obra més 
econòmica. 

• Incapacitat d’abastiment de la demanda. Òptica S.A. tem que els seus clients (les 
òptiques) canviïn de proveïdor. 

• Aparició de nous productes en l’àmbit de les lents. L’empresa es veu obligada a 
renovar-se per tal de seguir essent competitiva. 

• Elevat nivell de rebuig. Dit nivell, amb el sistema productiu actual, se situa en torn el 
30% del volum total de producció. 

Per tant, es fa necessària una intervenció que permeti solucionar dits problemes (i per tant, 
els conflictes que comporten), i s’assoleixin els següents objectius: 

• Un augment de la producció suficient per a satisfer la  demanda prevista, ja sigui 
augmentant la productivitat o disminuint el nivell de rebuig. 

• Flexibilitat per a possibles ampliacions futures, ja siguin físiques o productives. 

• Disminució dels costos de producció. 

• Aprofitament de la possibilitat de produir més per tal d’ampliar el mercat de clients 
potencials a altres països/continents. 

D’entre totes les possibles solucions, s’ha escollit la re-conversió de la planta actual 
en magatzem central pel sud d’Europa, i la construcció d’una nova fàbrica al municipi de Vic, 
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al Parc d’ Activitats Econòmiques d’Osona, degut als múltiples problemes que presentava 
l’opció a priori més adient, és a dir, l’ampliació de la nau actual.  

Una altra possible via era el trasllat de la producció a un país amb mà d’obra molt 
més barata, com pot ser el nord d’Àfrica, els països de l’Est o d’Àsia. No obstant, la política 
empresarial de la Marca aposta més pel Know-How adquirit pels seus treballadors al llarg 
dels anys i per reduir al màxim els conflictes socials que suposarà un trasllat de la planta.  

Per tant, es considera com a bona l’opció plantejada, donat que es mantindran la 
majoria dels llocs de treball, se’n crearan de nous, i no es perdrà el Know-How adquirit. A 
més, s’espera obtenir una sèrie de beneficis pactats amb la  Generalitat i l’Ajuntament de Vic 
pel fet de no haver traslladat la fàbrica fora de Catalunya. 

1.2.  Localització precisa del projecte 

Es construirà la nova planta de producció a la localitat de Vic, capital de la comarca    
d’ Osona. Concretament, a l’agrupació de les parcel·les número 2, 11, 12, 13, 14 i 15 del 
Parc d’ Activitats Econòmiques, dins del que urbanísticament es coneix com la Segona 
Ampliació. 

Dit polígon industrial es troba situat al nord-est de la ciutat, entre l’ actual Parc d’ 
Activitats i la seva primera ampliació, i la carretera de Manlleu C-522. La seva superfície total 
és de 70.715 m2, i la superfície global de les parcel·les adquirides té 9.228,42 m2.  

1.3.  Indicació de la legislació que s’aplica al projecte 

L’Avaluació de l’Impacte Ambiental ve regulada per la U.E. mitjançant la Directiva 
97/11/CE del 3 de Març de 1997. És a través d’aquesta directiva que se sotmeten 
preceptivament al procediment d’A.I.A. determinades activitats. 

La transposició d’aquesta directiva per part de l’Estat Espanyol es va fer amb el    

RDL 9/2000, modificat per la Llei 6/2001 pel que fa a les activitats que necessiten A.I.A. 

A Catalunya és vigent el Decret 114/88 i la Llei 3/1998. En els annexos d’aquesta llei 

es regulen les activitats que requereixen d’intervenció administrativa.  
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1.4. Descripció de l’activitat 

Amb la construcció de la nova nau industrial Òptica S.A. s’ espera augmentar la 
capacitat productiva actual en un 25%, així com reduir costos i millorar processos. 

Sota un sistema productiu per lots, s’esperen obtenir els següents resultats un cop la 
planta funcioni a plena capacitat: 

• 4,7 milions de lents brutes/any 

• 230 lents endurides/hora 

• 27 lents recuperades/hora útil 

• 220 lents colorejades/hora útil 

• 520 lents postpolimeritzades/hora útil 

• 600 lents acabades/hora útil 

• 130 lents semiacabades/hora 

Tanmateix, la fàbrica haurà de disposar d’un magatzem capaç de cobrir la demanda 
del Sud d’Europa, en un termini no superior a 48 hores. 

 

1.5. Obres projectades 

• Construcció d’una nau industrial nova i reconversió de l’actual en un magatzem per 
poder cobrir la demanda del sud d’Europa. Es preveu una ocupació màxima de la 
parcel·la per l’edificació de 5.000 m2 .  

• Construcció dels aparcaments necessaris pels turismes i vehicles pesats. 

• Acondicionament dels accessos a la fàbrica, així com dels terrenys no edificats. 
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1.6. Breu descripció dels possibles impactes 

Les parcel·les on s’ubicarà la nova fàbrica de l’empresa Òptica S.A. pertanyen a la 
Segona Ampliació del Parc d’ Activitats Econòmiques d’ Osona. Tal i com diu el seu Pla 
Parcial, “ La urbanització dels terrenys objecte d’aquest Pla Parcial suposen la preparació del 
sòl en condicions per a l’establiment de la indústria dins el terme municipal de Vic...La 
promoció de l’ Institut Català del Sòl aportarà a Vic sòl industrial a preu de cost amb tots els 
serveis necessaris, preparat per instal·lar-hi tota mena d’indústries...” Per tant, és previsible 
un menor impacte ambiental, ja que la transformació dels terrenys ja s’ha fet prèviament. 

Les possibles alteracions més importants del medi seran les següents: 

• Medi físic abiòtic 

o Sòl. 

Els terrenys adquirits ja estan preparats per a l’establiment de la indústria.  
L’ impacte provocat per la implantació del polígon industrial és força elevat i 
irreversible, però en aquest estudi només s’analitzen unes parcel·les 
adquirides posteriorment, amb la qual cosa l’efecte de la construcció de la 
nau en el sòl, serà mínim. 

o    Hidrografia 

Es preveu la construcció d’una depuradora per a eliminar els agents 
contaminants abans de vessar les aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram. Per tant, no es preveu cap efecte negatiu, en aquest sentit. 

o     Atmosfera 

Les úniques incidències negatives que es poden produir seran la generació 
de pols i gasos de la maquinària, durant la fase de construcció, i la 
generació de gasos durant la fase d’explotació. 

• Medi natural 

o     Flora i Fauna 

Tal i com ja s’ha comentat prèviament, el projecte se situa en uns terrenys 
prèviament modificats per l’acció de l’home. Per tant, la incidència sobre 
les espècies animals i vegetals de la zona serà gairebé nul·la, tot i que a 
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nivell global, l’impacte es considera molt fort i de caràcter irreversible per la 
riquesa natural de la zona. 

• Medi socioeconòmic 

En aquest cas, es considera positiu l’ impacte que generarà la implantació de la 
fàbrica a la zona, perquè generarà llocs de treball i atraurà gent cap a la ciutat de 
Vic. A més, l’establiment d’empreses de prestigi en el polígon industrial produirà 
importants beneficis econòmics a la Comarca.  

1.6.1. Breu descripció dels impactes provocats per la construcció del Parc     
        d’ Activitats Econòmiques 

 

• Pèrdua d’hàbitats i eliminació de biomassa. En els processos de tala, esbrossada i 

retirada de la coberta vegetal del terreny.  

• Pertorbacions a la fauna. La desforestació afecta l’hàbitat de la fauna. També les 

voladures afecten als animals més sensibles. Les aus es veuen greument 

afectades per la pèrdua del seu hàbitat. D’altres moren en topar amb els edificis i 

murs. 

• Pèrdua de qualitat intrínseca del paisatge. Es produeix un canvi morfològic 

respecte a la topografia actual de la zona. La seva afecció està directament 

relacionada amb la visibilitat de la zona. 

• Impacte visual. El fet de construir un polígon industrial a una zona on hi havia 

boscos i camps de conreu canvia radicalment el paisatge amb elements artificials. 

• Risc d’incendis. La presència de fàbriques, xarxes elèctriques i materials volàtils fa 

que hi hagi un elevat risc d’incendis a la zona. 

• Contaminació acústica. L’activitat pròpia de les empreses, amb la circulació de 

vehicles pesats alteren el confort acústic de la zona.  

• Contaminació atmosfèrica. Té efectes sobre la vegetació perquè dificulta la 

capacitat de fotosintetitzar. 

• Compactació de terres. Les vies d’accés i la maquinària compacten el terreny, això 

dificultarà la reforestació. 

• Pèrdua de possibilitats de conreu.  
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2. Anàlisi de viabilitat de possibles alternatives al 
projecte inicial 

2.1. Alternativa 1: Ampliació de la fàbrica actual 

2.1.1. Descripció i ubicació de l’alternativa 

Establiment d’un conveni entre empresa i treballadors per a aconseguir que es realitzi 
a la fàbrica actual un tercer torn de treball i renovar el procés de producció de lents, o bé 
d’una ampliació física de les instal·lacions per tal que puguin assumir el nou volum de 
producció que es desitja. 

2.1.2. Avantatges respecte el projecte inicial 

• Operació relativament econòmica. 

• S’eviten els conflictes socials entre empresa, treballadors i Administracions locals i 
autonòmiques. 

• Projecte tècnicament senzill. Realització en un termini no superior a 12 mesos. 

2.1.3. Inconvenients respecte el projecte inicial 

• Per poder ampliar la planta actual, és necessari que el propietari dels terrenys situats 
a les rodalies vengui una part a Òptica S.A., donat que físicament, amb els terrenys 
actuals, no és possible construir un nou mòdul. Dit propietari es nega a vendre. 

• L’accés actual a fàbrica es realitza mitjançant un camí de 2 Km. no asfaltat i massa 
estret (de l’ordre de 4 m.). La fàbrica es troba entre els termes municipals de Vilafant i 
Figueres i cap de les dues Administracions vol fer-se càrrec de les obres 
d’acondicionament de la via. 

• En la zona hi ha un problema de quantitat de mà d’obra. La plantilla actual, de 225 
treballadors, haurà d’ampliar-se per a poder incrementar la producció un 25%. A 
causa d’aquesta manca de mà d’obra hauria d’habilitar-se un servei d’autocars per 
unir la planta amb ciutats com Girona. 
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2.2. Alternativa 2: Construcció d’una nova planta fora del país 

Dins d’aquesta alternativa, s’estima com a solució més adient l’establiment en països 
com Marroc, Thailàndia, Xina, Hongria, etc., on la mà d’obra és molt més barata i abundant, i 
les avantatges fiscals que ofereixen els Governs per atreure les empreses estrangeres són 
prou interessants. 

2.2.1. Avantatges respecte el projecte inicial 

• Mà d’obra abundant, amb salaris molt inferiors als que actualment es paguen a la 
planta de Catalunya. 

• Possibilitat d’establir dos torns de 12 hores, treballant sis dies a la setmana. 

• Adquisició d’un solar adequat a les necessitats del projecte, a un cost molt barat. 

• Avantatges fiscals: Exempció d’alguns impostos, com el d’importació de maquinària. 

2.2.2. Inconvenients respecte el projecte inicial 

• Greus conflictes socials per l’acomiadament de gairebé la totalitat de la plantilla 
actual. 

• Pèrdua del Know-How adquirit a la fàbrica vella al llarg dels seus anys de 
funcionament. 

• Possible “fuga de cervells” cap a la competència. 

• Tot i oferir molts avantatges, els països en vies de desenvolupament encara han de 
millorar molt les infraestructures.  

• La necessitat de dependre d’un operador logístic global, amb els costos que implica.  

• En algunes regions, com el Sud-est asiàtic, es dóna una situació de perill important, 
pel que fa a desastres naturals. D’altres, són políticament inestables. 
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2.3. Alternativa 3: Manteniment de la planta actual, reduint els 
nivells de rebuig 

S’haurà de realitzar una reconversió de la maquinària actual, així com de les 
instal·lacions i del sistema productiu en general, a fi de poder arribar al nivell de reducció de 
rebuig desitjat (del 30% actual a un 20%). Es farà especial incidència en la millora de les 
Sales Blanques existents per a reduir així el nombre d’agents que puguin afectar 
negativament a la qualitat del producte. 

2.3.1. Avantatges respecte el projecte inicial 

• S’evita la construcció d’una nova planta. 

• S’evita l’acomiadament de treballadors. 

2.3.2. Inconvenients respecte el projecte inicial 

• Segueixen pendents de resolució tots els problemes que pateix actualment la planta, 
com la manca de mà d’obra i els accessos a fàbrica. 

• Canviar la maquinària implicarà l’aturada i redistribució de processos, perdent 
productivitat durant un cert temps. 

• Limitació per futures ampliacions. 

• Tecnològicament, amb un pressupost limitat, és impossible reduir els percentatges de 
rebuig fins a situar-los per sota del 20%. 

 

Per tant, juntament amb Direcció General de Òptica S.A., s’ha triat opció de construir la 
nova planta a Catalunya i reconvertir l’actual en magatzem, per considerar-la satisfactòria per 
empresa i treballadors. 
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3. Estat inicial del medi 

3.1. Medi físic abiòtic 

3.1.1. Sòl 

A. Geografia 

La ciutat de Vic és la capital de la comarca d’Osona. Aquesta comarca, al curs mitjà 
del Ter, limita al nord amb el Ripollès, al nord-est amb la Garrotxa, a l’est amb la Selva, al 
sud amb el Vallès Oriental, i també amb el Bages i el Berguedà, a l’oest. 

La Plana de Vic, nucli de la comarca, és l’extrem nord-est de la Depressió Central 
Catalana, i és voltada per relleus més alts, pertanyents al Pre-Pirineu, a la Serralada 
Transversal, a la Pre-Litoral i a la mateixa Depressió Central. La plana s’estén uns 30 Km 
en direcció N-S i 10 Km en direcció E-W, a causa del sentit S-N del Gurri i de l’Alt Ter, i al 
N-S del Congost. 

La comarca d’Osona té 51 municipis, i una extensió de 1.264 Km2 , dels quals 31 en 
pertanyen a la seva capital, Vic. 

B. Geologia 

La plana de Vic està formada per materials margosos de l’ Eocè marí que es 
presenten sovint a la vora oriental de la Depressió Central Catalana. La poca 
consistència d’aquests materials ha donat lloc a depressions formades per l’erosió 
d’aquests materials tous, que es denominen clots. 

Els estrats de l’Eocè tenen una disposició sub-horitzontal amb un lleuger 
cabussament cap a l’oest. Cap a l’est la major consistència de les capes que afloren a 
Vic dóna lloc als importants planells de l’àrea del Cabrerès. Al nord del Pla de Vic, quan 
els materials eocens es van fent més consistents a causa dels canvis naturals de fàcies, 
es comencen a manifestar els efectes de l’aixecament pirinenc en forma de plecs que 
constitueixen la vora nord de la depressió en contacte amb el Pirineu. En aquest meridià 
els materials plegats són exclusivament paleògens. 

El primer plec, molt visible i espectacular, és el denominat anticlinal de Bellmunt. A la 
part alta del seu flanc nord es troba el famós Santuari de Bellmunt. Aquest anticlinal està 
erosionat profundament en alguns punts, i n’ha desaparegut fins i tot la xarnera. El riu Ter 
el travessa a la carretera de Vic a Ripoll, on l’elevació és molt menor que a Bellmunt. A 
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l’est de Bellmunt hi ha una angosta gorja que travessa l’anticlinal i que és coneguda com 
el Forat Micó. Des de Bellmunt es contempla, cap al nord, una bella panoràmica en què 
s’observa el sinclinal molt relaxat de Vidrà i un paisatge muntanyós format per una 
successió de valls i crestes on es posen en contacte els materials del Paleogen plegat  i 
els de l’al·lòcton pirinenc. 

Així doncs, en línies generals, l’ Eocè marí de la Depressió Central en la Plana de Vic 
es caracteritza per uns canvis laterals de fàcies que, de sud a nord, passen de materials 
més consistents com calcàries, gresos i limonites amb ciment calcari a materials més 
tous, com les conegudes margues de Vic.   

3.1.2. Hidrografia 

A. Hidrogeologia 

La ciutat de Vic es troba a prop de la confluència de dos petits afluents del Ter: el 
Gurri, procedent del peu del Montseny, i el Mèder, format per les rieres de Muntanyola, 
de Santa Eulàlia de Riuprimer i de Sant Joan del Galí. El Mèder travessa el centre de la 
ciutat d’oest a est i vessa les seves aigües per l’esquerra al Gurri. Aquest últim, drena les 
terres més llevantines en direcció sud-nord, formant en part el límit natural amb el terme 
de Calldetenes. També per l’esquerra hi desguassa el Rimentol. 

B. Qualitat de l’aigua 

Tal i com s’ha explicat, el Gurri és un afluent del Ter, el qual, a la seva vegada, recull 
les aigües del Mèder. Per saber la qualitat de les seves aigües es mostren a continuació 
una sèrie de dades recollides en l’estació de Les Masies de Roda (Codi  TE040J036), a 
la Taula 3.1: 

 
PARAMETRE DATA VALOR UNITATS 

Amoni 03/05/200
5 

2.30 mg/l NH4 

Calci 03/05/200
5 

102.4 mg/l Ca 

Clorurs 03/05/200
5 

796.3 mg/l Cl 

Magnesi 03/05/200
5 

28.1 mg/l Mg 

Nitrits 03/05/200
5 

3.20 mg/l NO2 

Potassi 03/05/200
5 

88.63 mg/l K 

Sodi 03/05/200
5 

621.60 mg/l Na 

Sulfats 03/05/200 329 mg/l SO4 
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5 
Etilbenzè 03/05/200

5 
<2.5 µg/l 

Toluè 03/05/200
5 

<2.0 µg/l 

ISQA 03/05/200
5 

61  

Bromdiclormetà 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

Bromoform 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

cis-1,3-Diclorpropè 03/05/200
5 

<1.0 µg/l 

Clordibrommetà 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

Hexaclorobutadiè 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

Percloroetilè 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

Triclorobenzè Suma 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

Triclorofluorometà 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

t-1,3-dicloropropè 03/05/200
5 

<2.0 µg/l 

1,1,2-tricloretà 03/05/200
5 

<5 µg/l 

1,1,2,2-tetracloroetà 03/05/200
5 

<1.0 µg/l 

1,2-diclorbenzè 03/05/200
5 

<2 µg/l 

1,2-dicloropropà 03/05/200
5 

<4 µg/l 

1,2,3-triclorobenzè 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

1,2,4-triclorobenzè 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

1,3-diclorobenzè 03/05/200
5 

<2 µg/l 

1,3,5-triclorobenzè 03/05/200
5 

<0.5 µg/l 

1,4-diclorbenzè 03/05/200
5 

<2 µg/l 

pH (laboratori) 03/05/200
5 

8.0 u. pH 

DBO 5 20º 03/05/200
5 

<2 mg/l O2 

                       Taula 3.1.- Qualitat de les aigües del Gurri 

L’ Índex Simplificat de Qualitat de l’ Aigua, conegut com ISQA, correspon a un índex 
de la Generalitat de Catalunya per a avaluar la qualitat de les aigües superficials. En 
aquest cas, un ISQA de valor 61 indica aigües brutes. Són escumoses, opaques amb 
coloracions. Per a ser potabilitzades necessiten un tractament enèrgic, amb tecnologia 
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avançada. Presenten problemes de gust i/o olors desagradables. És probable la mort de 
peixos en temps de minves o vessaments puntuals. 

Pel que fa a la qualitat de les aigües subterrànies, a la Taula 3.2 es mostren una sèrie 
de dades recollides en l’any 2004, en una sèrie de pous situats a Vic. 

 
X UTM: 
436010 

Tipus: SONDEIG 

Y UTM: 
4641650 

Diàmetre: 400 

 Cota: 

Pou: 08298-25 

 Fondària: 35 
31/03/200

4 
General Amoni 0,3 mg/l 

31/03/200
4 

General Bicarbonat
s 

350,3 mg/l 

31/03/200
4 

General Calci 196,2 mg/l 

31/03/200
4 

General CE – lab 1608 uS/cm 

31/03/200
4 

General Clorurs 182,2 mg/l 

31/03/200
4 

General Duresa 
total 

768,7 mg/l 

31/03/200
4 

General Magnesi 67,7 mg/l 

31/03/200
4 

General Nitrats 216,6 mg/l 

31/03/200
4 

General Nitrits 0,02 mg/l 

31/03/200
4 

General pH - lab 7,8 u. pH 

31/03/200
4 

General Potassi 6,38 mg/l 

31/03/200
4 

General Silici 8,85 mg/l 

31/03/200
4 

General Sodi 95,31 mg/l 

31/03/200
4 

General Sulfats 286 mg/l 

31/03/200
4 

General TOC 1,7 mg/l 

                      Taula 3.2.- Qualitat de les aigües subterrànies a la ciutat de Vic 
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3.1.3. Atmosfera 

A. Climatologia 

A Vic es pot trobar un clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència 
continental, caracteritzat per uns estius curts i calorosos i uns hiverns llargs i molt freds, 
fet provocat per la barrera natural del Montseny, que impedeix que arribin a les contrades 
els vents de llevant. 

Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entorn els 700-800 mm. Es produeixen 
dos moments de màximes precipitacions al llarg de l’any: durant els mesos de maig i juny 
i al llarg del mes de setembre. Els mínims pluviomètrics s’assoleixen entorn els mesos de 
gener i febrer, tot i que hi ha un segon període sec, el mes de juliol. 

La temperatura mitjana anual se situa al voltant dels 13 ºC, si bé al gener la mitjana 
és de 4 ºC i al juliol s’assoleix una mitjana entorn els 22 ºC. 

És característica del paisatge vigatà la boira de l’ hivern, fenomen que es coneix com 
a inversió tèrmica. Quan en aquests dies d’hivern se situa un gran anticicló damunt la 
península, el cel es manté serè i el vent en calma, la peculiar orografia de la Plana fa que 
l’aire resti enclotat. En aquestes condicions, les capes baixes de les masses d’aire es 
refreden a la nit a causa de la radiació de la terra. L’aire fred és molt més dens que l’aire 
calent de les capes superiors, de manera que resta enclotat al fons de la vall en forma de 
boira espessa i densa, la qual només desapareix en dies que hi bufa vent o per l’escalfor 
del sol. Aquest fenomen té una peculiar incidència en la distribució de la vegetació. 

B. Qualitat de l’aire 

Pel que fa a la qualitat de l’aire del terme de Vic, no es pot dir gran cosa perquè no 

existeix  cap estació de la XVPCA en el terme ni tampoc en els nuclis del voltant i per tant 

no es té coneixement del nivell de contaminats ni de la qualitat de l’aire. Es pot deduir, 

però, que és una zona de qualitat bona, pel fet de què el trànsit viari és reduït, que la 

presència de fàbriques o indústries al voltant de la zona no es pot comparar als nivells de 

Barcelona i la seva àrea metropolitana, i que està prou lluny de carreteres i nuclis urbans 

més contaminats com podrien ser Girona o Barcelona, com per no rebre directament els 

seus contaminants. 
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3.2. Medi natural 

3.2.1. Flora 

Les terres del sector vigatà de la Plana es troben dins el domini de la vegetació euro-
siberiana, on potencialment apareixeria un bosc de roure martinenc. Aquest bosc de roures 
sense cap tipus d’intervenció humana seria el que hom trobaria a la Plana de Vic, però 
només en resten claps, ja que ha estat molt destruït en convertir aquestes terres en conreus i 
pastures, d’una banda, i en zones residencials o industrials, de l’altra. 

La presència del roure en aquest territori és deguda, en part, a les condicions 
climatològiques i a la fertilitat i la humitat dels sòls. Així, com a conseqüència del procés de la 
inversió tèrmica, hom troba roures a la Plana i alzines als vessants que s’enlairen sobre 
aquesta. A més, el fet que les roques que formen els sòls siguin margues, material tou i fi 
que permet una absorció elevada d’aigua, fa que aquesta es retingui en majors quantitats, de 
manera que la Plana esdevé un terreny apte per a espècies que necessiten més humitat, 
com ara els roures, en lloc de l’alzina. 

3.2.2. Fauna 

En relació amb la flora existent, la fauna dels territoris de la Plana de Vic i el 
Montseny és típicament centreeuropea en les zones més elevades, i d’ambients mediterranis 
més meridionals a les parts més baixes. 

Les espècies que es poden trobar són les següents: 

• Mamífers: Llebres, porcs senglars, esquirols, guineus, ratolins lleonats, rates d’aigua, 
conills, eriçons, ratolins de bosc... 

• Aus: Àligues marcenques, perdius roges, astors, pits rojos, mussols banyuts, 
tallarols, mallerengues, merles, esparvers, aligots comuns... 

• Amfibis i rèptils: tòtils, escurçons, serps de vidre, gripaus, salamandres, colobres 
d’Esculapi, llangardaixos comuns, sargantanes, tortugues d’aigua, granotes roges, 
tritons pirinencs... 

• Peixos: truites de riu, barbs de muntanya. 

• Invertebrats: marietes, escarabats, cigales, formigues, crancs de riu, escorpins 
negres, cargols, polls... 
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3.3. Medi socioeconòmic   

Tot seguit, s’adjunta a la Taula 3.3 un resum de les dades referents als aspectes que 
poden definir aquest medi, al terme municipal de Vic. 

 Conceptes Període analitzat 

   1999  2000  2001  2002  2003 

  Pressupostos 
municipals 
consolidats 

         

  1.Despesa 
pressupostada per 

habitant pts/hab 

760,16  914,68  885,77  663,76  678 

  2.Ingressos propis per 
habitant pts/hab 

443,97        442,74 

  Població          

  3.Població total (veïns) 31.533  32.706  33.935  35.354   

  4.Densitat de població 
hab/km2 

1.030,49  1.068,82  1.108,99  1.155   

  Treball          

  11.Població activa1 12.876  12.753  13.504  13.945  16.316 

  12.Taxa d'activitat %   45,98  49,05  35,07  60,45 

  13.Taxa d'activitat 
dones% 

49,81  45,71%    42,10%  50,21 

  
14.Taxa d'activitat 

homes %   47,18%    57,89%  71,01 

  15.Taxa d'ocupació 
assalariada % 

        55,47 

  16.Atur registrat 759  746  743  796  863 
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  17.Taxa d'atur registrat 
% 

 5,89%  5,85%  5,50% 6,12%  5,28% 

  18.Atur femení registrat 
sobre el total % 

 63,77%  63,40%  60,83% 62,06%  63,03% 

  
19.Taxa d'atur femení 

registrat %  8,24%  8,06%  8,30% 9,19%  7,89% 

  20.Atur juvenil registrat 
sobre el total % 

 14,49%  12,33%  11,70% 11,80%  13,09% 

  21.Taxa d'atur juvenil 
registrat % 

 5,52%  4,61%  3,37% 3,75%  4,90% 

  22.Índex d'absorció de 
la força de treball 

 0,06  0,05  0,06 0,06  5,76% 

  23.Contractació 
registrada 

 12.117  12.007  12.761 13.149  12.209 

  24.Contractació juvenil 
% 

 14,90%  14,40%  12,22% 10,50%  33,11% 

  25.Taxa de temporalitat 
contractual % 

 83,16%  85,72%  84,58% 84,03%  83,04% 

  26.Taxa de temporalitat 
contractual joves % 

 87,44%  88,69%  89,73% 90%  86,49% 

  27.Índex 
d'autosuficiència % 

 53,54  Dades de 1996 

  28.Índex 
d'autocontenció % 

 72,72  Dades de 1996 

  Empresa          

  29.Nº d'empreses amb 
treballadors assalariats 

 1.869  1.921     1968,25 

  30. Agricultura  30  29     27 

  31. Indústria  298  390     292,75 
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  32. Construcció 173  187      182,50 

  33. Serveis 1.368  1397      1.466 

  34.5 Sectors 
empresarials principals 

% 

         

  1er. Activitats sanitàries i 
veterinàries; assistència 

social 

        9,23 

  2on. Comerç a l'engròs i 
intermediaris del 

comerç, excepte de 
vehicles de motor i 

motocicletes 

        8,79 

  3er. Comerç al detall, 
excepte de vehicles de 

motor i motocicletes 

        8,58 

  4art. Altres activitats 
empresarials 

        8,43 

  5è. Indústries de 
productes alimentaris i 

begudes 

        8,25 

  35.PIB Milions pts 
(dades de 1996) 

        101.108 

  36.Productivitat aparent 
M pts (dades de 1996) 

        6,16 

  Consum          

  37.Consum electricitat 
Kw/h 2 

         

  38.Consum de gas 
canalitzat M tèrmies 

 

         



Pàg. 24  Annex C 

 

  39.Consum d'aigua 
milers de m3 

 3.969.465  4.125.182  4.486.957 3.993.964  4.060.046 

  Rendes (dades de 
1996) 

         

  40.Renda familiar 
disponible M pts 

        51.237 

  41.Renda familiar 
disponible per càpita pts 

        1.686 

  42.Índex 100 = 
Catalunya 

        107,7 

  Transports i 
comunicació 

         

  43.Turismes *1.000 hab  479,59  486,84  475,95 467,59  411,95 

  Salut pública          

  44.Cobertura 
d'assistència primària 

reformada 

 100%  100%     101,11% 

  Medi ambient          

  45.Diòxid de sofre 
mg/m3 

 62  21  24 25   

  46.Partícules en 
suspensió mg/m3 

 64  64  45 54  75 

  47.Vidre recollit 
TM/recollida domiciliàri 

 376,46  446,32  447,85 535,63  652,89 

  48.Paper recollit 
TM/recollida domiciliària 

 690,88  829,58  776,58 1.441,88  1588,35 

  Educació          

  49.Taxa d'analfabetisme 
% 

     2,5    
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  50.Taxa de Titulats 
superiors % 

    7     

  51.Taxa de coneixement 
del català % 

    94,36     

  Cultura          

  52.Aforament de 
cinemes/habitants*1.000 

105,98  100,28  100,75  97,09  56,73 

  53.Aforament 
teatres/habitants*1.000 

31,23  29,53  29,87  1,67  40,58 

  54.Nº entitats 156  156  160  162  195 

  Urbanisme i habitatge          

  55.Habitatges 
unifamiliars 

48  42    87  136 

  56.Habitatges 
plurifamiliars 

470  526    655  547 

  57.Hab. Unif./plurif. 0,1021  0,079    0,1328  0,2486 

  58.Mitjana d'ocupació 
d'habitatges 

hab/habitatge 

    2,83     

  59.Antiguitat dels 
habitatges 

de 9 a 38 

anys 
 de 10 a 

39 anys 
 de 11 a 

40 anys 
 de 12 a 

41 anys 
  

  60.Superfície mitjana 
dels habitatges m2 

61-90  61-90  61-90  61-90   

  61.Preu mitjà de 
l'habitatge construït 

pts/m2 

940,46  940,95  1.015,69     

Taula 3.3.- Model socioeconòmic 
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4. Identificació i valoració dels impactes 

4.1. Durant la fase de construcció 

Per a la construcció de la fàbrica és necessari que maquinària de gran volum 

accedeixi fins l’obra. 

• Obertura de camins: 

Les màquines han d’accedir des de la carretera fins el lloc de la parcel·la on 
s’ubiqui la nau o hagin d’operar. Per aquest motiu s’obrirà un camí nou, amb una 
amplada mínima de 6 m. perquè els camions, excavadores i la resta de vehicles i 
maquinària d’obra puguin passar amb seguretat.  

Suposant que el camí no s’asfaltarà, aquesta acció tindrà varis impactes:  

La desaparició de la vegetació, impacte directe, temporal i reversible, ja que 
la vegetació avesada a pertorbacions es recuperarà un cop finalitzades les obres, 
en principi, totalment i sense cap problema. A més, hi haurà impacte indirectes, com 
ara l’erosió, és a dir la pèrdua de sòl fèrtil, i repercussions en el paisatge i en l’ús de 
sòl recreatiu. 

Pel que fa als operaris, les feines d’explanacions provocaran pols, soroll i 
vibracions, respecte de les quals s’hauran de protegir. 

El fet d’establir un únic camí d’accés a l’obra preservarà en certa manera la 
resta del sòl, especialment aquella part on hi haurà la zona verda.  

• Trànsit de maquinària 

La maquinària utilitzada per transportar els materials de construcció i per fer 
operacions és de gran volum, i per tant, pesada. Això provocarà: 

 Compactació del sòl: important, i com a conseqüència, menys porositat del terra. 
Afectarà principalment a la vegetació, ja que tindrà menys espai per a les parts 
subterrànies i més dificultat per obtenir aire, nutrients i aigua. L’ impacte és 
temporal, però les repercussions són a bastant llarg terme i difícils de recuperar.  

 Sorolls i vibracions: La maquinària provoca soroll que espantarà a la fauna de la 
zona, i a l’hora vibracions en el sòl. En funció de la magnitud i durada de les 
vibracions l’ impacte serà més o menys greu, però de totes maneres els 
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 organismes subterranis se’n ressentiran, i cap la possibilitat que es produeixin 
 allaus de materials.  

Les poblacions veïnes estan suficientment allunyades com per no veure’s 
afectades pel soroll de les màquines. 

A priori, si no hi ha despreniments de materials, l’impacte és temporal i en 
acabar les maniobres, desapareixerà, però en els cas que la fauna s’espanti 
molt, pot no tornar al lloc. 

 Emissió de gasos i pols: El constant moviment de terres i pas de camions 
provocarà un aixecament de pols que es dipositarà sobre les fulles de les 
plantes i reduirà l’activitat fotosintètica. En principi, aquesta fase de maniobres 
és prou curta com per a què l’acumulació de pols no sigui important i pugui 
ser eliminada amb la pluja. D’altra banda, el fet d’estar en un polígon 
industrial minimitza aquest efecte, ja que la vegetació existent en l’entorn 
immediat dels terrenys és mínima. 

L’ impacte és indirecte, temporal i totalment reversible 

• Soterrament de les xarxes de connexió 

El disseny de la nau inclou tot un sistema d’interconnexió dels 
diferents tipus de cablejat. Per reduir l’impacte, els tubs i cables es col·locaran 
sota terra. Per tant, s’ha de excavar i després tapar de nou. 

Per a realitzar aquesta acció es veurà afectada la fauna, la flora i el 
sòl que estigui en la zona de canalització. 

L’impacte és irreversible, ja que aquest sistema de connexions 
romandrà soterrat un temps indefinit, però com a mínim durant el temps de 
funcionament de la fàbrica.  

• Construcció de la nau 

El fet d’aixecar un gran edifici industrial suposa un fort impacte visual 
en la zona, minimitzat pel fet de situar-se envoltat d’altres fàbriques. Per tant, 
es recomana un disseny “agradable a la vista”. 

Per altra banda, el fet d’implantar la nova planta en el Parc                   
d’ Activitats Econòmiques d’ Osona significarà una oferta important de llocs 
de treball, i un atractiu econòmic per la zona. 
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• Deposició de materials de construcció 

Els materials es dipositaran al terra amb la conseqüent destrucció de la 
vegetació que hi ha davall.  

Aquest impacte és temporal i reversible, una vegada es retirin els materials. 

4.2. Durant la fase d’explotació 

Durant aquesta fase, que té una previsió de durada de vint anys, es preveuen 
possibles ampliacions, ja que la superfície del solar permet fer-ho. 

Tenint en compte això, la presència de la fàbrica provocarà les següents accions amb 
els conseqüents impactes: 

• Funcionament de la planta:  

El funcionament normal de la fàbrica té vàries conseqüències: 

○ Sorolls i vibracions: Les diferents màquines produeixen vibracions que, tot i estar       
    dins els límits legals, a la llarga poden afectar el sistema nerviós i causar insomni,     
    ansietat, depressió i altres alteracions neurològiques, segons estudis alemanys. 

  L’ impacte de les vibracions no es coneix suficient com per avaluar la magnitud i       
    reversibilitat. 

  Es coneix que la intensitat del soroll disminueix amb una relació logarítmica inversa  
    a  la distància. Hi ha estudis que demostren que a més de 200 m. aquest soroll ja     
    no es percep.  

L’efecte sobre la fauna està més comprovat. Les ones que s’emeten són                 
percebudes pels animals i això fa que fugin de l’ indret. En funció de la intensitat,        
durada i pautes de comportament de l’espècie, l’animal tornarà o no. Tot i això, el       
funcionament està previst per 20 anys, temps suficient com per a què la població        
s’hagi establert en un altre lloc, i per tant l’ impacte és irreversible i irrecuperable. 

○  Mortalitat d’aus: El disseny de la fàbrica pot representar un obstacle per als ocells, 
especialment els elements acristallats. A més, està enmig d’una sèrie de serralades i 
parcs naturals, com el del Montseny, i és freqüent el pas d’ocells i altres animals.  

Cal tenir en compte que a vegades, la mortalitat dels ocells no és tan important en 
nombre com en els efectes que té sobre determinades espècies en perill.  
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o Risc d’incendi: En aquest tipus de construccions sempre hi ha el perill d’un possible    
     incendi, ja sigui per factors humans o tècnics, com un curtcircuit. 

L’ impacte és temporal i reversible, tot i que triga molt de temps a recuperar-se. 

o Circulació contínua de vehicles: El trànsit de camions i vehicles que entren i surten de 
la fàbrica durant tot el dia suposa l’existència de soroll i contaminació per emissió de 
gasos. 

o Generació de residus industrials: Tota activitat industrial genera una sèrie de residus 
que han de ser tractats, en la majoria dels casos, abans de vessar-los a la xarxa de 
clavegueram, o bé s’han de recollir en recipients adequats per portar-los a llocs 
especialitzats en el seu tractament.  

4.3. Durant la fase desmantellament 

El projecte no especifica res sobre la retirada de les instal·lacions. No explica com, ni 
quan , ni qui ho retirarà. 

De totes maneres, es proposa que es duguin a terme les següents accions, com el 
trànsit de la maquinària, voladures, deposició de materials, desterrament de les xarxes, i en 
el cas que els camins s’hagin tancat de vegetació de nou, tornar-los a obrir. L’ impacte que 
tindran aquestes accions seran els mateixos que quan es fa la instal·lació. 

Un cop finalitzada la seva vida útil de la fàbrica s’hauria de recuperar l’àrea afectada. 
Això comporta el desmantellament i la retirada de les instal·lacions de la zona i la recuperació 
dels vials d’accés, als qual se’ls hi donarà una utilitat que porti algun benefici a la població 
local, cuidant sempre la seva màxima integració en l’entorn paisatgístic. 

Per tractar-se d’una zona industrial, es recomana, en tal cas, la venda dels terrenys per 
a la construcció d’altres naus, aprofitant l’estructura existent. 
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5. Mesures correctores, protectores i 
compensatòries. 

5.1. Mesures sobre el medi físic 

5.1.1. Alteració de la qualitat de l’aire 

Per tal d’evitar l’increment de partícules en suspensió i pols durant la fase de 
construcció es proposen les següents mesures protectores:  

• Fer, sempre que sigui possible, les feines de neteja de terrenys i obertura de 
camins en dies en què la força del vent no sigui molt elevada. 

• Obligar als conductors dels camions a mantenir una velocitat reduïda per les 
pistes per a aconseguir així un aixecament de pols menor.  

• Evitar que el material remogut quedi exposat directament al vent instal·lant 
pantalles protectores, amuntegant-lo o mantenint-lo constantment humit quan 
la previsió de vents no sigui favorable. 

• Regar periòdicament els accessos a l’obra que no estiguin asfaltats per tal de 
reduir al màxim l’aixecament de pols. 

• Revisar els motors de combustió interna per tal d’assegurar que es 
compleixen els límits d’emissió de contaminants que dicta la llei 

5.1.2. Alteració i pèrdua de sòls 

Els principals impactes que produeix la construcció de la nau sobre el sòl, es 
produeixen durant la fase de construcció, com a conseqüència de l’ocupació del terreny i 
moviment de terres necessaris, i la desforestació causada per l’ obertura de camins. De tota 
manera, aquests impactes són mínims, perquè els terrenys, en el moment de l’adquisició, ja 
estaran prèviament acondicionats per a l’ús industrial.  

Es preveuen mesures preventives durant la fase d’obra, i correctores que es duran a 
terme quan hagi finalitzat l’obra. 

• Descompactació de terrenys: realitzar un llaurat superficial del terreny a les 
zones on el trànsit de la maquinària hagi pogut compactar el sòl. Si fos 
necessari s’aportaria una capa de sorra vegetal d’uns 20 cm. de profunditat. 
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• Restauració dels sòls afectats: Per les zones enjardinades, el terra vegetal 
retirat dels terrenys afectats haurà de ser acumulada en turonets o cordons 
d’una alçada inferior a 1’5m per tal d’ evitar que la sorra vegetal perdi les 
seves característiques orgàniques. Aquesta sorra s’usarà per a omplir les 
franges foradades (se seguirà l’ordre invers al de l’extracció per tal de 
conservar el perfil edàfic).  

• Un cop finalitzades les obres es realitzaran aportaments de terra als llocs on 
la capa superficial hagi estat malmesa, d’aquesta manera es pretén que el sòl 
recuperi les seves propietats físiques i biòtiques. Si fos necessari l’aportament 
de material extern, haurà de provenir d’una zona que garanteixi que està lliure 
de llavors d’espècies foràgenes. 

• Control de l’erosió: durant la fase de replantejament de l’obra s’escollirà el 
traçat definitiu per les zones de menor pendent i formades per materials més 
competents front a l’erosió. 

• Instal·lar a la zona les infraestructures de drenatge que garanteixin la 
canalització de l’escorrentia. 

5.1.3. Gestió dels materials 

Es proposen les següents mesures protectores: 

• Dipositar el material sobrant procedent de l’obra (moviments de terres, 
desbrossament de vegetació, runes, etc.) així com tot aquell residu que sigui 
considerat no perillós en abocadors. Prohibició de cremar-los en obra per a fer 
fogueres. 

• Amuntegar el terra vegetal de forma apropiada per tal de poder dur a terme les 
posteriors tasques de restauració. Aquesta operació es realitzarà sempre que el sòl 
del qual prové la terra tingui més de 30 cm. i una pedregositat inferior al 40%. 
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5.2. Mesures sobre el medi biòtic 

5.2.1. Destrucció de la vegetació 

Per tractar-se d’uns terrenys adequats per a ús industrial, situats en un polígon 
recentment ampliat, es considera que els danys causats a la vegetació existent prèviament a 
la requalificació de les terres són de caràcter clarament irreversible. 

Ara bé, un cop produïts els impactes per les obres, es proposa la realització de 
treballs de Restauració Ambiental en els terrenys no ocupats físicament per la fàbrica, 
incidint de manera especial en els voltants del camí d’accés a ella. Es recomana seguir els 
dissenys de la zona verda situada en la parcel·la del costat, de forma que, si no fos possible  
 reproduir-lo fidelment, almenys s’aconsegueixi una sensació de continuïtat i compatibilitat. 

5.2.2. Afeccions a la fauna 

Novament, cal repetir que els danys causats a la fauna existent a la zona abans de la 
implantació del Parc d’ Activitats és irreversible. De tota manera, per tal de minimitzar els 
impactes ocasionats exclusivament pel projecte en qüestió, es proposen les mesures 
següents: 

• Durant la fase d’obres 

 Evitar els treballs nocturns per tal que el trànsit de persones i màquines no 
provoqui la fugida dels animals. 

 Evitar el trànsit de vehicles i persones fora de les zones estrictament 
necessàries. 

 Amonestar aquell que molesti, espanti o persegueixi qualsevol animal que es 
trobi a les proximitats durant l’execució de l’obra. 

• Durant la fase de funcionament 

 Les restes dels animals que hagin mort per atropellaments, xocs, etc. dins el 
recinte de la fàbrica seran retirades per tal de no atreure espècies 
carronyaires. 

 Es pintaran aquells elements elevats que puguin causar el xoc de les aus. 
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5.2.3. Afeccions al medi perceptiu 

Els principals impactes que afecten el paisatge són els provocats per l’ impacte visual 
de la fàbrica, en conjunt amb la resta de les naus del polígon. Per tant, es recomana: 

• Fer un disseny atractiu i innovador de la fàbrica, en la mesura de lo possible. 
Aprofitant el llindar amb una zona verda, es suggereix un disseny de l’edifici en 
harmonia amb ella, que doni a l’espectador una visió de modernitat, al mateix temps 
que de respecte amb l’entorn.  

• Realitzar una campanya divulgativa que tindrà per objectiu informar a la població de 
Vic i dels municipis veïns. Donat que la percepció del paisatge té sempre un elevat 
grau de subjectivitat, la reacció de l’observador pot ser diferent, en funció de la 
valoració i l’opinió que tingui de l’empresa. 

• També s’ha de tenir en compte l’ impacte sonor, provocat principalment durant la fase 
de construcció, degut al trànsit de maquinària i altres activitats pròpies de la 
construcció, i durant la fase de funcionament provocat pel funcionament de la pròpia 
fàbrica. Per reduir al màxim el soroll de la maquinària i el transport es proposen les 
següents mesures protectores: 

 Es recomana que els vehicles i camions circulin a una velocitat inferior a      
40 Km/h en els accessos a fàbrica. 

 Les tasques de manteniment de la maquinària tindran com a un dels seus 
objectius eliminar els sorolls dels elements desajustats o desgastats.   

5.3. Mesures per a disminuir el risc d’incendi 

L’entorn on s’ubicarà Òptica S.A. és típicament industrial, amb diverses tipologies 
d’indústria. A més, el polígon es troba envoltat de camps i boscos. Aquesta combinació 
provoca que el perill d’incendi a la zona es consideri elevat. 

Per tant, es proposen les mesures protectores següents: 

• La maquinària que funcioni defectuosament serà substituïda, ja que podria produir-se 
un incendi si saltés alguna espurna. 

• Durant la fase d’obres quedarà prohibit encendre foc a la zona. 

• Es retiraran immediatament les restes de desbrossament. 
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• Durant la fase d’explotació es realitzaran inspeccions periòdiques de les instal·lacions 
per tal que aquestes estiguin en condicions òptimes i no puguin provocar incendis. En 
aquestes inspeccions es revisaran fonamentalment les subestacions elèctriques. La 
vigilància serà realitzada per personal dedicat al manteniment de la planta. 

5.4. Mesures per a minimitzar el risc d’accidents 

Es proposen les següents mesures protectores: 

• Senyalitzar perfectament la zona de les obres i aplicar totes les mesures de seguretat 
i salut necessàries per a evitar accidents 

• Instal·lar llums de situació als extrems de les tanques d’accés i dels elements situats 
a altures considerables.  
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6. Programa de vigilància ambiental 

El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) té com a objectiu verificar els impactes 
produïts per les accions derivades de l’actuació, així com la comprovació de l’eficàcia de les 
mesures protectores i correctores establertes. En aquest document també s’han d’establir les 
responsabilitats de seguiment de l’actuació. Si fos precís, s’elaboraria un manual de bones 
pràctiques ambientals per a un ús específic dels treballadors de les obres.  

Els principals objectius del programa són els següents: 

• Seguiment directe de totes les fases del projecte, controlant que s’executi 
adequadament, des del punt de vista ambiental i controlant el compliment de la 
normativa vigent. 

• Determinació de les afeccions reals que es produeixen en cada una de les fases del 
projecte. 

• Vigilància del compliment de les prescripcions previstes en el capítol de mesures 
protectores i correctores, així com la comprovació de la seva eficàcia en el control 
dels impactes. 

• Anàlisis de les tendències dels efectes previstos i disseny de noves mesures 
correctores en cas de què les projectades no resultin suficients, o es presentin 
impactes no previstos en l’estudi d’impacte ambiental. 

6.1. Fase inicial  

Es proposen per aquesta fase, d’una manera general, les següents accions: 

• Verificació del replantejament dels camins d’accés i de les rases de baixa tensió, 
intentant evitar així les situacions més conflictives i minimitzar les afeccions. 

• Selecció d‘indicadors del medi natural que han de ser representatius de l’ impacte 
ambiental, i preferiblement poc nombrosos, mesurables i comparables per poder fer-
ne una millor interpretació. Concretament es proposa la selecció dels següents: 
qualitat de l’atmosfera en relació a nivell de sorolls, emissió de gasos procedents del 
funcionament de la maquinària, i emissions de pols, aparició de fenòmens erosius, 
manteniment de la productivitat i diversitat vegetal, i evolució de les espècies de 
fauna més sensibles a l’alteració de l’hàbitat. 
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• El seguiment d’afeccions a la fauna es portarà a terme mitjançant la realització de 
censos periòdics de les espècies més vulnerables a la alteració de l’hàbitat de 
manera que sigui possible valorar l’evolució de les seves poblacions en les diferents 
fases del projecte. 

• Verificació, localització i proposta de punts d’amuntegament i abocament de materials 
i de residus. 

• Quan no sigui possible el seguiment del Programa de Vigilància Ambiental pels 
propis facultatius responsables de la direcció d’obra i explotació o dels tècnics que 
hagin estat designats, es recorrerà a la contractació de la necessària assistència 
tècnica a consultors externs especialitzats. 

• Els paràmetres de qualitat ambiental han d’ajustar-se als preexistents, proporcionats 
en la fase de caracterització ambiental d’aquest estudi i en el seu defecte seran fixats 
per l’especialista responsable, sense superar els valors de referència que permeti en 
cada cas la normativa legal vigent. 

• Amb independència de la freqüència establerta per cada acció del Programa, 
s’implantarà, d’acord amb els especialistes seleccionats per cada conjunt 
d’indicadors ambientals, un procediment d’emergència i un pla d’actuacions davant 
d’imprevists.  

6.2. Fase de construcció 

Es recomanen les següents accions de caràcter general: 

• Verificació de les mesures adoptades per tal d’evitar els danys produïts per la 
circulació de vehicles fora de les zones senyalitzades. 

• Comprovació de la correcta demarcació del límit de les zones excloses d’obres, per a 
extremar d’aquesta manera la prevenció d’efectes sobre elles. 

• Manteniment de la superfície d’actuació en els mínims necessaris per a les obres i 
els seus elements auxiliars. 

• Reducció al mínim imprescindible les afeccions per l’obertura de nous accessos i 
vials.  

• Comprovació de la correcta retirada i reserva dels horitzons orgànics dels sòls per a 
la restauració posterior. 
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• Verificació de la correcta realització de les cunetes en vials i accessos, així com rases 
de drenatges. 

• Verificació del correcte tractament i gestió de residus (inerts, escombraries, vegetals i 
tòxics perillosos). 

• Control del correcte buidat i neteja de les cubetes de les formigoneres en els llocs 
adequats per a fer-ho.  

• Control de vessaments d’olis, combustibles, o qualsevol altre tipus de residu. 

• Vigilància de l’existència de dipòsit de materials procedents de desbrossaments. Es 
procurarà que siguin traslladats a l’abocador municipal de la zona. 

• Vigilància de què les tècniques, materials i procediments no tinguin risc d’incendis i 
proposta de mesures de prevenció d’aquests, amb dotació d’equips i materials bàsics 
d’extinció. 

• Control de la qualitat dels materials utilitzats en l’ obra. 

Durant aquesta fase de construcció, el PVA, per a aconseguir un funcionament de la 
fàbrica compatible amb el medi ambient, s’ha basat en uns indicadors ambientals dels quals 
se n’ha fet un seguiment que s’explica de forma més detallada a continuació: 

Seguiment de les emissions de pols: 

Per al seguiment de les emissions de pols, produïdes en gran part per la maquinària 
que treballa en les obres, es realitzaran visites periòdiques a totes les zones on es localitzen 
les fonts emissores. En aquestes visites s’observarà si es compleixen les mesures 
adoptades en l’estudi d’impacte ambiental següents: 

1. Regar periòdicament els accessos a l’obra que no estiguin asfaltats.  

2. Fer, sempre que sigui possible, les feines de neteja de terrenys i obertura de 
camins en dies en els que la força del vent no sigui elevada. 

3. Velocitat reduïda dels camions en els accessos. 

4. Vigilància de les operacions de càrrega, descàrrega i transport de material. 
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La presa de dades es realitzarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques en les que 
s’estimarà el nivell de pols existent en l’atmosfera i la direcció predominant del vent establint 
quins són els llocs afectats. 

Les inspeccions es realitzaran una vegada per setmana, en les hores del dia on les 
emissions de pols es considerin altes. Com a norma general, la primera inspecció es 
realitzarà abans del començament de les activitats per tenir així un coneixement de la 
situació prèvia i poder realitzar comparacions posteriors. 

Seguiment d’afeccions sobre els sòls 

Les tasques que poden afectar als sòls són, sobretot, l’obertura de vials i l’aclariment 
i neteja de totes les superfícies necessàries per a l’execució de les obres. 

Es realitzaran visites periòdiques per a poder observar directament del compliment 
de les mesures implantades amb l’objectiu de minimitzar el impacte, evitant que les 
operacions es realitzin fora de les zones assenyalades. 

Durant les visites s’observarà: 

1. La vigilància en el moment de desbrossar el terreny, i també en qualsevol 
altre moviment de terra per a minimitzar el fenomen d’erosió i evitar la 
possible inestabilitat dels terrenys.  

2. Modelat dels runams per a què una vegada finalitzades les extraccions o 
abocaments, la unitat paisatgística no es vegi molt modificada. 

3. Amuntegament de la terra vegetal de forma que posteriorment es pugui 
utilitzar, per exemple, en la regeneració dels runams, vials o qualsevol 
superfície que sigui necessari acondicionar. Els amuntegaments s’hauran 
de realitzar en els llocs indicats i que corresponguin a les zones menys 
sensibles del territori. Els turons de terra no superaran en cap cas el 
metre i mig d’alçada, per tal d’evitar d’aquesta manera la pèrdua de les 
característiques de la terra. 

Es realitzaran observacions en les zones limítrofes amb Òptica S.A., amb la finalitat de 
detectar canvis o alteracions no considerades en el present estudi. Els possibles canvis 
detectats en l’ entorn es registraran i analitzaran per adoptar en cada cas les mesures 
correctores necessàries.  
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Seguiment d’afeccions a la flora i fauna 

Es seguirà el control de les mesures triades per a la minimització dels impactes a la 
flora i fauna del lloc afectat per les obres del projecte. 

Si es detectés una nova afecció a la vegetació o la fauna de l’entorn del Parc 
d’Activitats, es procediria al seu estudi i a l’adopció de noves mesures correctores per tal 
d’intentar pal·liar els problemes trobats. 

6.3. Fase de funcionament 

Es proposen per a aquesta tercera fase, d’una forma general, les següents accions: 

• Comprovació del compliment de la normativa relativa a la gestió de Residus Tòxics i 
Perillosos i tasques de canvi d’oli de les màquines. 

• Control de l’evolució de la restauració efectuada sobre la coberta vegetal de les 
zones enjardinades. 

• Vigilància de possibles afeccions a la fauna. En concret, com a mesura a 
desenvolupar una vegada entri en funcionament la segona ampliació del Parc, es 
proposa el seguiment exhaustiu de la incidència que tindrà sobre les aus. 

Durant la fase de funcionament es realitzaran una sèrie de seguiments d’indicadors 
ambientals. La metodologia utilitzada s’explica amb més detall a continuació: 

Seguiment dels nivells sonors en l’entorn de la fàbrica 

Quan la planta estigui en funcionament es mesuraran els nivells sonors en els punts 
de mostreig determinats prèviament. Si en algun moment es superessin els nivells permesos 
es realitzaria un estudi per a esbrinar-ne la causa i s’adoptarien mesures per tal d’afrontar el 
problema, bé per eliminar o bé per reduir o minimitzar. 

Seguiment de les actuacions contemplades en el Programa de Restauració Ambiental 

S’efectuarà un control de les actuacions que es realitzen dins del Programa de 
Restauració Ambiental. Les tasques més destacades que s’han de portar a terme en aquest 
seguiment i control són: 

1. Seguiment i vigilància de les repoblacions de flora. S’analitzaran totes les 
zones on s’han realitzat actuacions indicant la situació en la que es troben les 
plantacions. Es comprovarà: estat fitosanitari de la plantació, percentatge 
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d’insuficiències que tenen les diferents espècies utilitzades i les actuacions 
realitzades. 

2. El manteniment durant el període de garantia de totes les repoblacions de 
vegetació realitzades, de forma que es produeixi una integració de les zones 
afectades amb el paisatge envoltant.  

3. La correcta neteja de les restes de les obres. 

Seguiment d’afeccions a la fauna 

Per a detectar les possibles col·lisions de l’avifauna amb l’edifici, o casos 
d’atropellaments, es realitzarà un seguiment periòdic en busca de possibles animals 
accidentats. Es realitzaran visites mensuals al llarg de vuit mesos. Els mesos quedaran a 
criteri del equip de treball. 

En el cas de que es trobessin animals accidentats s’apuntarien les següents dades: 

1. Espècie 

2. Lloc exacte de la localització del cos 

3. Possible causa de l’accident 

4. Data i moment del dia 

5. Condicions meteorològiques existents en els dies previs 

Si es trobés algun animal damnificat amb vida, serà traslladat urgentment a un centre 
especial per a intentar aconseguir la seva recuperació. 

Si es demostra que algun element és especialment conflictiu per a la fauna, es 
portaran a terme les mesures correctores apropiades. 

6.4. Fase de desmantellament 

Si la fàbrica deixa de funcionar s’hauran de tenir en compte les següents mesures: 

• Comprovar la retirada de les estructures de la nau, amb la menor afecció possible, 
evitant l’abandonament d’elements aliens al medi.  
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• Controlar l’execució d’un projecte de restauració de la zona afectada, amb la 
proposta de nous usos per a la reutilització de les estructures que es considerin que 
s’hagin de mantenir.   

6.5. Presentació d’informes 

Es redactaran informes mensuals durant la fase de construcció i un complet amb 
totes les incidències i resultats al final de la fase. Durant la fase de funcionament 
s’elaboraran informes semestrals recollint els resultats en un informe final. Aquests informes 
tindran com a objectiu avaluar el desenvolupament del Programa de Vigilància Ambiental i el 
grau d’eficàcia i compliment de les mesures correctores i protectores adoptades a cada fase 
del projecte en aquest estudi.   

En aquests informes es concretaran els següents punts: 

• Seguiment de les mesures per a la protecció de l’atmosfera (pols generada durant la 
construcció). 

• Seguiment de les mesures per a la protecció del sòl. 

• Seguiment de les mesures per a la protecció de la vegetació. 

• Seguiment de les afeccions a l’avifauna. 

• Seguiment dels nivells sonors. 

• Correlació de les dades existents entre les diferents activitats de l’obra i els efectes i 
impactes que es van produint. 

• Eficàcia real observada de les mesures correctores adoptades. 
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Conclusions 

Tenint en compte l’estudi d’impacte ambiental, amb l’aplicació de totes les 
recomanacions i mesures protectores i correctores, la implantació de la fàbrica de Òptica 
S.A. es considera compatible amb el medi ambient i amb l’entorn. 
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