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RESUM 

 

En l’estudi d’impacte ambiental, es valora amb dades quantitatives i qualitatives, els 
efectes que produeix la infraestructura, en el medi natural. Mes enllà d’apreciacions 
subjectives, es tracta de valorar amb dades reals.  

S’efectua un estudi de la zona, els efectes produïts, i la valoració d’aquests efectes.  
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E.1 INTRODUCCIÓ. 

 

E.1.1    ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 

L’àmbit de l’estudi d’impacte ambiental, compren una de les parts del Sector discontinu 
IVECO-RENFE, concretament el sector del veïnat de Valldeix, amb una superfície total de 
24.518 m². L’àmbit del veïnat de Valldeix queda constituït per una finca de terreny rústec 
delimitada per la riera de Can Soler a ponent i la pista forestal de connexió amb el camí 
de Lorita. 

 

E.1.2. OBJECTE DE L’INFORME MEDIAMBIENTAL. 

L’objecte del present estudi és donar a conèixer de forma general els efectes que tindrà el 
desenvolupament d’aquest projecte sobre el medi existent, i definir les mesures generals 
de minimització dels impactes previstos. 
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E.2 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL. 

 

E.2.1   MEDI FÍSIC. 

CLIMA  

El clima de Mataró es classifica com a sec subhumit segons l’índex d’humitat de 
Thornwhite. 

La precipitació es situa al voltant dels 600 mm anuals amb màxims durant els mesos de 
tardor i primavera. 

El règim de temperatures manté una mitjana anual de 14 ºC amb un clima relativament 
suau degut a la influència mediterrània. 

 

QUALITAT DE L’AIRE 

 
Contaminació atmosfèrica  

Mataró es localitza segons el Mapa de zones de qualitat de l’aire del Departament de 
Medi Ambient en la zona 7. Maresme. 

La zona 7 es caracteritza per nuclis urbans de grandària mitjana. Les àrees rurals 
representen la major part del territori, tot i que fins als 80% de municipis presenten àrees 
urbanes.  

La zona es caracteritza per uns nivells mitjans d’emissions difuses provinents de l’activitat 
domèstica i del trànsit urbà. Les vies interurbanes de la zona es caracteritzen per el seu 
trànsit intens amb IMD superiors als 10.000 veh/dia. Pel que respecte a l’activitat industrial 
de la zona aquesta presenta focus aïllats amb predominança de les activitats tipus B 
respecte el tipus A. 

En el municipi de Mataró es concentren la major part del focus industrials d’aquesta zona 
incloent activitats industrials dels tipus A, B majoritàriament i C. El percentatge de 
superfície urbanitzada es situa al voltant del 30%. 
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El règim de brises que domina la plana litoral actua com al principal element de dispersió 
dels contaminants. 

El Balanç de la qualitat de l’aire a Catalunya (2005), els nivells mesurats de partícules en 
suspensió (PM10) es situen per sota del valor límit establert. Pel que respecte a la resta 
de contaminants en base al mesurament realitzat de zones contigües s’estima que 
únicament l’ozó pot haver patit episodis puntuals de superació del llindar d’informació a la 
població. 

Segons els mapes de capacitat dels diferents contaminats publicats pel Departament de 
Medi Ambient, mostren uns nivells restringits de partícules NOx en l’àmbit de la IVECO, i 
nivells de capacitat baixa pel que fa a CO. En l’àmbit del veïnat de Valldeix els nivells de 
capacitat serien elevats en tots els casos. 

GEOLOGIA 

El Maresme pertany geològicament a les restes de l'antic massís catalano-balear, que es 
formà cap a finals de l'era paleozoica, fa uns 350 milions d'anys, com a resultat de 
l'esquerdament, i posterior desplaçament, de les plaques que havien conformat la 
primitiva Pangea. L'activitat posterior de plegaments alpins, trencament i enfonsament del 
massís, fa aproximadament entre 60 i 15 milions d'anys, només va deixar a la superfície el 
que ara coneixem com a serralades litoral i pre-litoral. El subsòl que amaga la comarca 
està constituït, doncs, per materials formats a l'era paleozoica, predominantment granits i 
granodiorites.  

El relleu, en canvi, és el resultat d'esdeveniments més propers, desencadenats durant els 
darrers 2 milions d'anys. De les muntanyes d'aquell antic massís només ens ha quedat un 
relleu sinuós conformat per petits turons, de formes arrodonides i amb cims que amb prou 
feines assoleixen els 500 metres d'altitud. Són muntanyes ja velles, que s'han anat 
desgastant, en part, degut a l'acció de la temperatura i humitat elevades que durant el 
quaternari han anat erosionant, de manera diferencial, els materials granítics, tallant 
aquesta suavitat del terrenys amb innumerables torrents i rieres. 

La causa d’aquesta forta erosió, tant abans com ara, és principalment l'acció de l'àcid 
carbònic que porten les aigües corrents procedents de la pluja, el qual descompon amb 
facilitat una roca com el granit. Aquest, format per tres minerals bàsics: quars, feldespat i 
mica, s'altera fàcilment després d'aquesta meteorització química, i es transforma en una 
massa sorrenca que rep el nom de sauló o terrer. Els feldespats es desfan i es 
converteixen en argiles, les miques s'esmicolen i es fan petites, mentre que el quars és  
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l'únic element que resta inalterable, mantenint la seva consistència i duresa, i convertint-
se en el principal component del sauló. 

Així doncs, el resultat d’aquesta erosió, a més de la suavització del relleu, és la formació 
d’una plana costanera o litoral on predomina el sauló aportat a través dels torrents i rieres 
durant el quaternari. Aquesta aportació és força notable i ha conformat uns al·luvions amb 
gruixos considerables, d’entre 15 i 30 metres. Aquesta plana és més contínua al sector 
meridional que al nord, on alguns contraforts de la serralada arriben fins al mar. 

 

SÒLS  

 
Descripció   

Segons els criteris de classificació de la FAO-UNESCO les unitats edàfiques presents en 
l’àmbit costaner són del tipus litosòls dístrics donant lloc a la presència de sòls associats 
tipus litosòls i rànkers.  

 
Usos actuals. 

L’àmbit del Sector IVECO – La Farinera es troba en l’actualitat ocupat per activitats 
industrials de diversa tipologia. 

En l’àmbit del veïnat de Valldeix els usos actuals mantenen igualment una activitat 
industrial envoltada dels fragments de vegetació que voreja els marges de la riera de Can 
Soler i les pistes forestals existents. 

 

HIDROLOGIA   

El sector correspon a la conca de les rieres del Maresme amb absència de cursos 
permanents d’aigua importants a on predominen les rieres mediterrànies de caràcter 
temporal, amb períodes de concentració  curts, cabals punta elevats i recorreguts 
igualment curts que desemboquen directament al mar. 

L’àmbit del veïnat de Valldeix es situa vorejant la riera de Can Soler, riera temporal de 
caràcter mediterrani torrencial pròpia de les rieres de la zona, que desemboca a la riera 
de Valldeix, que posteriorment pren el nom de Riera de Sant Simó. L’àmbit del sector es  
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troba delimitat per la mota de terres del marge esquerra de la riera amb una alçada 
variable entorn als 2m. L’estudi d’inundabilitat a realitzar en aquest àmbit de la riera 
permetrà definir les necessitats d’endegament de la mateixa per garantir la protecció del 
sector. 

Dins de l’àmbit del veïnat de Valldeix no és descartable igualment la existència de nivells 
aqüífers en el substrat del sector, donades les característiques del terreny, i la coneixença 
de pous existents en un radi de 12 a 18 km, on la cota freàtica es situaria de l’orde de 10-
15m per sota del nivell topogràfic. 

Els àmbits d’actuació es situen en l’àrea de l’aqüífer protegit de la riera d’Argentona 
segons el Decret 328/1988, d’ 11 d’octubre, alhora que formen part de la zona vulnerable 
a la contaminació de les aigües subterrànies per nitrats procedents de fonts agràries 
segons el Decret 283/1998 de 21 d’octubre. 

 

E.2.2. MEDI BIOLÒGIC. 

L’entorn del veïnat de Valldeix està situat en un entorn fronterer, entre la creixent 
urbanització, els espais agrícoles en recessió i les àrees forestals de l’entorn del Turó de 
Lorita, com estribacions finals del espai natural del Montegre-Corredor. 

 

VEGETACIÓ. 

L’entorn es correspon amb els dominis de l’alzinar litoral típic  (Quercetum ilicis 
galloprovinciale pistacietosum) com a màxim exponent de la vegetació potencial. 

L’activitat antròpica històrica i actual ha transformat bona part d’aquests alzinars en terres 
de cultiu, i ha substituït els alzinars de les terres baixes per pinedes seques litorals més 
adaptables a l’elevada incidència de l’activitat humana. 

El Sector costaner del Maresme ha estat ocupat intensament per una important activitat 
agrícola que ha eliminat aquests alzinars en moltes àrees i ha substituït en moltes altres 
per pinedes pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) sobre els substrats silícics, amb claps de pi 
pinastre (Pinus pinaster). Les representacions restants del alzinar típic i de les suredes 
(Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum) es localitzen en les parts altes de la Serra 
Litoral que constitueixen el Parc del MontNegre-Corredor).  
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L’àmbit del Sector manté en l’actualitat una vegetació ruderalitzada fruit de 
l’abandonament de l’activitat agrícola, i l’ocupació de l’activitat industrial existent. Els 
marges nord-est del sector mantenen estrets cordons de vegetació arbòria formats per 
exemplars de pi pinyer i Pinus radiata intercalats amb peus d’alzina (Quercus ilex), que 
marquen la transició cap els espais forestals del camí de Lorita. En els marges de la riera 
de Can Soler apareixen poblament lineals de canyars (Arundo donax), per sobre dels 
quals en la coronació de les motes que delimiten la riera apareix un cordó perimetral 
d’alzina amb espècies acompanyants de sotabosc com el llentiscle (Pistacia lentiscus) i 
l’heura (Hedera helix). Pel que fa a l’àmbit ja urbanitzat corresponent a l’actual activitat 
industrial, manté espais enjardinats amb espècies de jardineria que s’alternen amb peus 
de pi pinyer propis de la zona. 

 

FAUNA. 

La fauna de l’entorn es força variada per la convivència dels espais agrícoles amb les 
àrees forestals. La substitució dels espais agrícoles tradicional amb la creixent 
urbanització de les planes i el creixement dels nuclis ha desplaçat la major part de les 
espècies cap a les zones amb menors densitats de poblament. Únicament doncs les 
espècies més generalistes es mantenen en els límits de les àrees urbanitzades, aprofitant 
les restes marginals de espais agrícoles i forestals, per ubicar-se. 

La manca de cursos permanents d’aigua limita en gran mesura la presència de vertebrats 
lligats al medi aquàtic tot i que no es descarta la presència d’alguns amfibis com el gripaus 
comuns (Bufo bufo) i corredors (B. calamita), i fins i tot les reinetes (Hyla meridionalis) que 
aprofiten la presència de basses de reg permanents en els espais agrícoles existents per 
acomplir tot el seu cicle. 

D’entre les espècies de rèptils la existència dels espais agrícoles i els marges d’aquests, 
així com la presència dels marges de rieres i rials dona cabuda a poblaments de serp 
blanca (Elaphe scalaris), serp verda (Malpolon monspessulanus), el llangardaix ocel·lat 
(Lacerta lepida). També hi són freqüents la sarganta corredora (Psammodromus 
hispanicus) i la sargantana roquera (Podarcis muralis).  

Les aus constitueixen el grup més nombrós amb abundància de petits passeriformes com 
les caderneres (Carduelis carduelis), el verdum (C. chloris), els rossinyols (Luscinia 
megarhynchos subsp. megarhynchos), les cueretes blanques (Motacilla alba), els tallarols 
(Sylvia ssp.), les orenetes comuns (Hirundo rustica), els estornells (Sturnus  
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vulgaris) i els pardals comuns (Passer domesticus) lligats als ambients agrícoles dels 
seus marges i vores de torrents i rieres,  i altres com les mallarengues (Parus ssp.) més 
lligades als ambients forestals al igual que cucuts (Cuculus canorus), oriols (Oriolus 
oriolus), els gaigs (Garrulus glandarius)  i espècies generalistes com les tórtores comuns 
(Streptopelia turtur subsp. turtur) i turca (Streptopelia decaoto subsp. decaoto), les merles 
(Turdus merula subsp. merula) i les garses (Pica pica). 

Aprofitant com zones de caça els espais agrícoles apareixen fins i tot un conjunt de petits i 
mitjans rapinyaires diürns com el xoriguer (Falco tinunculus subsp. tinunculus) i nocturnes 
com l’òliba (Tyto alba), el mussol comú (Athene noctua) i el gamarús (Strix aluco). 

En quant als mamífers, abunden les espècies generalistes amb predominança de 
micromamífers com la musaranya comuna (Crocidura russula), el ratolí de bosc 
(Apodemus sylvaticus) i la presència de l’esquirol (Sciurus vulgaris) aprofitant les pinedes 
forestals. 

El nombre de predadors es redueix a l’omnipresent  guineu (Vulpes vulpes), amb 
presència de genetes (Genetta genetta) i més rarament teixons (Meles meles) i fagines 
(Martes foina), lligats aquests darrers als ambients forestals de les suredes. 

Finalment com a grans ungulats poden aparèixer exemplars de senglars (Sus scrofa) que 
mantenen un continu creixement en els darrers anys i que aprofiten qualsevol espai 
forestal, i fins i tot l’expansió del cabirol (Capreolus capreolus). 
 
 

E.2.3. MEDI SOCIOECONÒMIC. 

 

POBLACIÓ 

Mataró, capital de la comarca del Maresme, és una ciutat viva, en transformació constant i 
amb un patrimoni cultural important que la dota de personalitat pròpia. La seva 
privilegiada situació geogràfica per un costat el mar i per l’altre la serralada litoral fa que 
les condicions climàtiques de Mataró siguin idònies per a gaudir de la ciutat. 

La ciutat de Mataró té el privilegi de tenir el seu origen a l’època romana. La valuosa 
herència d’aquesta època es manifesta en la vil·la romana de Torre Llauder, de finals del 
segle I aC, i en les darreres troballes al nucli antic. Passejant pels carrers del centre de  
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la ciutat es pot fer un recorregut àgil per la seva història, un recorregut que des de l’antiga 
Iluro romana ens permet gaudir, també, del barroc, trobar influències arquitectòniques 
colonials i contemplar una mostra destacada del modernisme de la mà d’un dels seus 
màxims representants: l’arquitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch. 

La població actual de Mataró es situa en 119.780 habitants (any 2008), on el sector tèxtil 
tot i la recessió general que pateix actualment continua essent el principal motor econòmic 
del municipi, amb les sectors del comerç i la construcció en clar creixement dels darrers 
anys que prenen el relleu del tèxtil malmès. 

El sector agrícola pateix igualment una franca regressió en benefici dels sectors anteriors. 

 

PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC  

A l’àmbit del veïnat de Valldeix no hi ha cap construcció catalogada com a patrimoni 
històric artístic. 

 

PAISATGE 

Els àmbits discontinus del sector conformen igualment dos paisatges completament 
diferenciats. 

L’àmbit del veïnat de Valldeix, constitueix l’exemple de la transformació actual que els 
espais agrícoles tradicionals del Maresme estan patint enfront del creixement urbanístic 
dels nuclis existents i noves urbanitzacions. 

Els espais agrícoles actuals són fruit de la transformació dels vessants i el peu de la 
Serralada Litoral per tal d’aprofitar la climatologia favorable en benefici dels cultius de 
vinya i horta principalment. Les rambles i rieres són aprofitades amb una doble funció de 
vies de comunicació, i les pinedes i màquies litorals de turons i vessants, han donat pas a 
l’abancalament del terrenys en feixes de cultiu que s’intercalen amb les àrees forestals a 
mesura que ens endinsem en les serralades litorals.  

La transformació actual del paisatge és fruit del ràpid creixement urbanístic dels darrers 
anys i de la millora de les infrastructures de comunicació, que ha permès el 
desenvolupament de noves urbanitzacions com la de Can Marqués situada enfront del 
sector, que han anat ocupant els espais agrícoles de forma progressiva. 
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E.2.4. LEGISLACIÓ AMBIENTAL  

 

El Municipi de Mataró no inclou dins dels seus límits àrees incloses dins del Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN). 

Ocupant àrees propers de la Serralada Litoral al Nord i Sud respectivament trobem l’espai 
de les Serres de Montnegre - Corredor i La Conreria – Sant Mateu. 

En l’entorn dels espais propers fora de l’àmbit del veïnat de Valldeix les àrees forestals 
existents formen part dels hàbitats naturals d’interès comunitari segons la Directiva 
92/43/CEE realativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, 
modificada posteriorment segons la Directiva 97/62/CEE. En aquests espais localitzem les 
pinedes mediterrànies (Codi 9540) amb dominància del pi pinyer i el pinastre. En menor 
proporció en l’àmbit proper podem trobar petites representacions dels alzinars (Codi 9340) 
i de les suredes (Codi 9330). Tots ells estan considerats com a hàbitats d’interès 
comunitari no prioritari. 

En l’entorn proper de l’àmbit d’actuació no es localitzaen àrees d’especial per a les Aus 
(ZEPA) en aplicació de la Directiva 79/409/CEE de 2 d’abril de 1979, modificada 
posteriorment per la Directiva 97/49/CEE. 

En l’àmbit proper de l’entorn d’actuació no es localitzen àrees inventariades com a zona 
humida incloses a la llista del Conveni de Ramsar. 

El terme Municipal de Mataró es troba inclòs en la zona de l’aqüífer protegit de la riera 
d’Argentona, segons el Decret 328/1998 d’11 d’octubre. 

Els àmbits d’actuació es troben inclosos en una zona vulnerable en relació amb la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, segons el Decret 283/1998, de 21 
d’octubre.  
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E.3 DESCRIPCIÓ D’IMPACTES AMBIENTALS I 
PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES 

 

E.3.1       TERRITORI. 

 
a) Fase de construcció 

Els canvis d’usos prevists en la modificació no suposen una ocupació de noves 
àrees agrícoles ni forestals, de forma que el canvi produït per la transformació 
d’usos no suposa l’eliminació d’aquests espais en regressió. 

Durant l’execució de les obres, el principal condicionant serà la necessitat de 
mantenir permanentment habilitada la llera de la Riera de Can Soler per a les 
possibles avingudes i evitar les inundacions. 

 
b) Fase de funcionament 

La modificació preveu l’alliberament de les actuals instal·lacions industrials de 
l’àmbit de Valldeix per la seva utilització com equipament comunitari de servei 
general. 

 
c) Mesures correctores previstes 

 
• Destinació dels sòls de l’àmbit de Valldeix exclusivament a sòl públic 

d’equipaments comunitaris i zones verdes. 

 
d) Instruments de Control 

El compliment dels paràmetres definits en el Pla de Millora Urbana. 
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E.3.2. QUALITAT DE L’AIRE. 

 
Fase de construcció 

Durant l’execució de les obres es previsible la producció dels següents impactes: 
• Augment de les partícules sòlides totals (PST), degut als moviments de 

terres, treballs de demolició i el trànsit de maquinària. Aquest impacte pot 
produir efectes sobre la població (increment de les dificultats respiratòries, 
conjuntivitis i irritacions de les mucoses, ...), així com un efecte d’embrutiment 
del paisatge veí, i lleugeres  
disminucions dels creixements de la vegetació colindant per reducció de 
l’activitat fotosintètica, en el que respecte a l’àmbit del veïnat de Valldeix.  

 
• Augment moderat de les emissions de contaminants (SO2, NO, Pb, ...)  

deguts a la utilització de la maquinària de les obres. 

 
Fase de funcionament 

 
• Contaminació lúminica derivada del nou enllumenat públic que serà substitori 

 de l’existent amb adaptació a la normativa vigent de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn, i el Decret 82/2005 que la desenvolupa. L’adaptació doncs del nou 
enllumenat ha de suposar una millora de les condicions de contaminació 
lumínica. 

 
Mesures correctores previstes 

 
• Reducció de les emissions de pols amb la realització de regs durant les fases 

de moviments de terres i explanacions de la vialitat, així com en camins i 
accessos d’obra. Els regs es realitzaran mitjançant cisternes  i amb la 
utilització de tensoactius incorporats en l’aigua de reg per augmentar la seva 
eficàcia. La freqüència dels regs dependrà de les condicions climatològiques. 

 
• Delimitació dels camins i accessos d’obra per al pas de maquinaria. Limitació 

de velocitat en accessos. 

 
• Instal·lació de captadors de pols en llocs d’elevada producció. 

 
• Ús de lones protectores en els camions de transport de material pulverent. 
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• Neteja de camions a la sortida de l’obra. 

 
• Obligatorietat per tota la maquinària d’estar al corrent de la ITV. 

 
• Incorporació en els projectes de les mesures previstes en l’estudi de trànsit 

realitzat per evitar la saturació de les vies. 

 
Vigilància Ambiental 

 
• El contaminant amb un major risc de producció d’emissions durant les obres, 

són les partícules sòlides (PST), del qual caldrà fer un seguiment periòdic, en 
funció del calendari d’execució de les obres, amb la realització de mesures 
amb un captador. 

 
• Compliment de la normativa vigent en relació a protecció de medi atmosfèric i 

protecció del medi nocturn. 

 
- Llei 6/1996 de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de protecció de l’àmbient atmosfèric i de sorolls. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 

la protecció del medi nocturn, i el Decret 82/2005 que la desenvolupa. 

 

E.3.3. SOROLLS 

 
Fase de construcció 

 
La execució de les obres suposarà una font de generació de soroll per: 

 
• Ús de maquinaria necessària per l’enderroc i desmuntatge de les 

instal·lacions existents. 
• Moviment de maquinaria pesada, camions bulldozers, formigoneres, .... 

 
Fase de funcionament 

 
Els increments de trànsit prevists no suposen un increment important del nivell 
sonor generat. 
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Mesures correctores previstes 

 
• Limitació dels horaris laborals al període diürn (8-22h) 

 
• Incorporació en instal·lacions i maquinaria d’obra de dispositius de reducció 

de sorolls i vibracions 

 
• La maquinaria haurà de complir la normativa europea sobre emissions de 

soroll de maquinària i obres de construcció. (RD 212 de 22 de febrer de 2002) 

 
• Obligatorietat per tota la maquinària d’estar al corrent de la ITV. 

 

 
Vigilància Ambiental 

 
• Seguiment periòdic dels nivells de contaminació acústica generat per les 

obres tant a nivell dels receptors pròxims, com de la maquinaria d’obres. 
Caldrà fer un mesurament previ a l’inici de les obres per tal d’obtenir el nivell 
de fons existent. 

 
• Compliment de la normativa vigent en relació a protecció contra la 

contaminació acústica 

 
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica. 

 

E.3.4. MOBILITAT 

 
Fase de construcció 

 
En l’àmbit del veïnat de Valldeix, atès que en la fase de construcció es  
 
 
mantindrà el doble caràcter actual de la riera de Can Soler com a via de transport i 
com a curs fluvial, s’haurà de permetre el manteniment d’aquesta doble 
funcionalitat tot i la molèstia temporal que pugui suposar en l’execució de les 
obres. 
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La desaparició de l’activitat industrial de l’àmbit de Valldeix permetrà eliminar el 
trànsit derivat d’aquesta activitat en aquest entorn periurbà de transició cap els 
espais agrícoles i forestals. 

 
Fase de funcionament 

 
Amb el nou vial segregat del curs de la riera de Can Soler, es milloraran els 
accessos al veïnat Valldeix. 

 
Mesures correctores previstes 

 
• En la fase d’urbanització i d’edificació del sector, s’haurà de presentar un 

programa d’obres que contempli el moviment dels vehicles pesants (nombre 
de vehicles, freqüència...) i la seva afectació a la vialitat circumdant. 

 
Instruments de Control 

El compliment de les recomanacions efectuades per el projecte. 

 

E.3.5. SÒLS 

 
Fase de construcció 
 

El principal efecte sobre el sòl a l’àmbit d’estudi és el derivat de la destrucció del 
mateix per la demolició de les instal·lacions existents, tot i la manca d’un nivell 
superficial de sòl en la major part dels casos.  

Aquestes tasques de demolició també comporten un elevat risc de contaminació 
dels nivells de sòls inferiors en les següents operacions. 

 
• Vessaments associats a infrastructures auxiliars (serveis, dutxes, etc.). 

 
• Contaminació per l’escorrentia d’aigües de neteja d’instal·lacions i 

maquinària. 

 
• Contaminació pels vessaments en les operacions de manteniment de 

maquinària i instal·lacions (hidrocarburs, olis, etc.) 
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• Contaminació per vessaments de materials transportats. 

 
• Contaminació per vessament de productes emmagatzemats en les actuals 

instal·lacions. 

 
Fase de funcionament 

La nova ordenació ha de permetre mantenir i recuperar les àrees de sòl 
qualificades com a zones verdes, que en l’actualitat mantenen un elevat procés 
de degradació. 

 
Mesures correctores previstes 

 
• Delimitació precisa de les obres i rutes d’accés per minimitzar els sòls 

afectats preservant d’activitat les àrees que es mantindran com a zones 
verdes, en l’àmbit del veïnat de Valldeix. 

 
• Impermeabilització de les zones susceptibles de produir vessaments. Àrees 

d’instal·lacions auxiliars i pàrkings de maquinària. Les àrees 
impermeabilitzades hauran de comptar amb sistemes de recollida i 
tractament d’aigües dels equipaments d’obra. 

 
• Realització de neteges i manteniments de maquinària en àrees especialment 

habilitades o tallers autoritzats. 

 
• L’emmagatzematge de substàncies perilloses (olis, hidrocarburs, etc.) es durà 

a terme en àrees impermeabilitzades amb dispositius de contenció en cas de 
trencament dels envasos. 

 
• Restauració final de zones que s’hagin vist afectades temporalment per les 

obres. 

 
• Restauració dels actuals talussos i zones verdes de l’àmbit de Valldeix per 

l’estabilització i revegetalització de les mateixes. 

 
Vigilància Ambiental 

En cas d’abocament accidental o de detecció d’una possible contaminació dels 
sòls, caldrà procedir a la caracterització analítica del mateix i la seva enretirada i 
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desinfecció immediata. 

 

E.3.6. HIDROLOGIA  

 
Fase de construcció 

De forma paral·lela als sòls els principals risc de contaminació de les aigües són 
els derivats de possibles vessaments accidentals durant l’execució de les obres 
per: 

 
• Vessaments associats a infrastructures auxiliars (serveis, dutxes, etc.). 

 
• Contaminació per l’escorrentia d’aigües de neteja d’instal·lacions i 

maquinària. 

 
• Contaminació pels vessaments en les operacions de manteniment de 

maquinària i instal·lacions (hidrocarburs, olis, etc.) 

 
• Contaminació per vessaments de materials transportats. 

 
• Contaminació per vessament de productes emmagatzemats en les actuals 

instal·lacions. 

 
• Afeccions a les xarxes de sanejament existents i abocament accidental 

d’aigües negres 

 
• Afeccions a la riera de Can Soler per la necessitat d’execució de les obres de 

canalització. 

 

 

Cal recordar igualment que els àmbits d’actuació es situen en l’àrea de l’aqüífer 
protegit de la riera d’Argentona, alhora que formen part de la zona vulnerable a la 
contaminació de les aigües subterrànies per nitrats procedents de fonts agràries. 
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A la Riera de Can Soler, en la situació actual el sistema hidrològic comparteix 
espai amb el sistema viari. Caldrà tenir present en l’execució de les obres, el risc 
d’avingudes i deixar sempre previst una secció pel pas de les aigües. 

 
Fase de funcionament 

La nova ordenació comptarà amb una xarxa de clavegueram separativa per la 
recollida de les aigües de forma que es millori la recollida de les mateixes. 

Està prevista la construcció d’un nou vial que eliminarà el trànsit pel llit de la 
Riera, i permetrà la seva naturalització d’acord amb l’estudi d’inundabilitat per tal 
de millorar l’estabilitat dels marges, i prendre les mesures adients per la 
preservació i/o restauració de les comunitats existents. 

La nova ordenació no preveu la impermeabilització de noves àrees de forma que 
no es modifiquen substancialment els balanços hídrics de la zona. 

Els consums prevists de la nova ordenació quedaran compensats per la 
desaparició de les actuals activitats industrials. 

 
Mesures correctores previstes: 

Per tal d’evitar la contaminació de les aigües les mesures previstes han de ser 
les mateixes que per evitar les contaminacions de sòls. 

 
• Delimitació precisa de les obres i rutes d’accés per minimitzar els sòls 

afectats preservant d’activitat les àrees que es mantindran com a zones 
verdes, en l’àmbit del veïnat de Valldeix. 

 
• Impermeabilització de les zones susceptibles de produir vessaments. Àrees 

d’instal·lacions auxiliars i pàrkings de maquinària. Les àrees 
impermeabilitzades hauran de comptar amb sistemes de recollida i 
tractament d’aigües dels equipaments d’obra. 

 

 
• Realització de neteges i manteniments de maquinària en àrees especialment 

habilitades o tallers autoritzats. 

 
• L’emmagatzematge de substàncies perilloses (olis, hidrocarburs, etc.) es durà 

a terme en àrees impermeabilitzades amb dispositius de contenció en cas de 
trencament dels envasos. 
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Igualment per evitar la contaminació de les aigües caldrà prendre les següents 
mesures: 

 
• Disposició de separadors de greixos i hidrocarburs en tots els dipòsits de 

recollida d’efluents. 

 
• Correccions de pH i sòlids en suspensió mitjançant decantació o afegit de 

reactius previ al seu abocament a la xarxa de sanejament. 

En la fase d’urbanització, es definirà un programa de treballs que permeti en tot 
moment alliberar un espai pel pas de possibles avingudes.  

 
Vigilància Ambiental 

Seguiment del compliment de les mesures preventives exposades i 
caracterització dels possibles vessaments accidentals. 

Seguiment de les mesures definides a l’estudi d’inundabilitat de la Riera de 
Valldeix. 

 

E.3.7. RESIDUS 

 
Fase de construcció 

La fase de construcció suposarà la generació d’una important volumetria de 
residus derivats de l’enderroc de les activitats existents i els moviments de terres. 
Caldrà dur a terme un seguiment i gestió acurada d’aquests residus per tal de 
minimitzar l’impacte de la generació d’aquests. 

Durant l’execució de les obres pròpiament es produirà igualment una generació 
important de residus de tipologia diversa: 

 
• Residus del parc de maquinaria i els seus envasos; olis, combustibles, 

recanvis, filtres, pneumàtics, bateries, ... i els seus envasos. 

 
• Residus de les instal·lacions dels treballadors; papers, vidres, plàstics, 

residus orgànics, ... 
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• Envasos de materials d’obra; cartró, palets, plàstics, bidons, ... 

 
• Residus d’oficines d’obra; paper, cartró, fluorescents, tòners, ... 

 

 
Fase de funcionament 

La generació de residus en fase de funcionament serà el comú de zones 
urbanes derivat de: 

 
• Neteja general de vialiat 

 
• Residus domèstics de les noves edificacions 

 
• Residus de manteniment de zones verdes 

 

 
Mesures correctores previstes: 

Les mesures previstes per la generació de residus i els seus impactes estan 
encaminats per ordre d’importància en la minimització, valorització i tractament 
dels residus. 

 
• En aquest sentit cal prendre com a mesures generals 

 
- Separació i classificació dels residus generats 
- Control estricte de la generació de residus 
- Creació de zones específiques per l’emmagatzematge de residus en 

condicions òptimes  
 
 
- Gestió de residus per empreses especialitzades amb un seguiment 

estricte del control documental procedent. 
- Emmagatzematge de residus perillosos en recipients tancats. 

 
• Estratègies de minimització cal adoptar les següents mesures 
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- Utilització en la mesura del possible de materials reciclats o reutilitzats. 
- Adopció de tècniques constructives que redueixin la generació de 

residus perillosos com desencofrants, additius, resines, vernissos, ... 
- Reducció d’envasos mitjançant la utilització d’envasos retornables, 

materials sense envàs, o utilització d’envasos i contenidors de gran 
volum. 

 
• Estratègies de valorització  

 
- Reutilització del material sobrant en la pròpia obra (especialment pel 

que fa referència a les terres). 
- Utilització de tècniques de deconstrucció que permetin la separació de 

residus per facilitar la seva reutilització o reciclatge. 
- Tots els materials valoritzables (metalls, fusta, vidre, àrids, pneumàtics, 

...) seran gestionats per empreses especialitzades. 

 
• Estratègies de tractament 

- Separació de les diferents tipologies de residus. 
- Tractament dels materials no valoritzables seguint les tècniques menys 

impactants pel Medi Ambient. 

 

 
Instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció en l’àmbit 
proper de les obres: 

 
• Dipòsit Controlat de Dosrius 

Crta. B-510. pK 1,900 

08319 Dosrius 

 
• Dipòsit Controlat Palafolls 

 

Serra Bordella 

08389 Palafolls 

 
Instal·lacions per la valorització de residus industrials en l’àmbit proper de les 
obres: 
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• Aluminio Sala, S.A. (Aluminsa).   Teià 

 
• Antoni Serra Campoy.   Mataró 

 
• Casa Nualart, S.L.    Pineda de Mar 

 
• Casa Nualart, S.L.    Tordera 

 
• Enrique Lorenzo Bis   Malgrat de Mar 

 
• Ernest Salellas Portus   Arenys de Mar 

 
• Gilbert Noguera Pagés   Malgrat de Mar 

 
• Juan Salvador Moreno Sanz  Vilassar de Mar 

 
• L’Arca del Maresme, S.L.   Argentona 

 
• Pedreres Maresme Rusc, S.L.  Mataró 

 

 
Vigilància Ambiental 

Seguiment periòdic de la generació i gestió de residus. Supervisió de les àrees 
d’emmagatzematge i de la correcta segregació de residus. 

 

E.3.8. PAISATGE 

 
Fase de construcció 

El desenvolupament de les obres suposarà un empitjorament temporal del 
paisatge per: 
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• Presència de pols en l’aire i conseqüent embrutiment del paisatge 

 
• Presència de residus de la demolició i execució de les obres 

 
• Abocaments accidentals 

 
• Presència de maquinaria d’obres i infrastructures auxiliars. 

 

 
Fase de funcionament 

La restauració de les àrees de zones verdes dels espais actualment degradats 
del veïnat de Valldeix millorarà la qualitat visual del sector com a zona de 
connexió amb el camí de Lorita com a itinerari d’interès paisatgístic, alhora que 
permetrà la desaparició de l’activitat industrial existent incompatible amb el 
planejament vigent. 

 
Mesures correctores previstes: 

 
• Minimització de la generació de pols 

 
• Minimització i control de la gestió de residus. 

 
• Restauració de talussos i zones verdes degradades en l’àmbit del veïnat de 

Valldeix. Naturalització de la Riera de Can Soler. 

 

 
Vigilància Ambiental 

Seguiment periòdic de les mesures previstes per minimitzar la generació de pols 
i residus.  

Seguiment del compliment de les determinacions definides al projecte 
d’urbanització en quant a tractament de sòls, espècies vegetals, sistemes de reg. 
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E.3.9. VEGETACIÓ  

 
Fase de construcció 

En l’àmbit del veïnat de Valldeix es produirà una eliminació de vegetació existent 
per les actuacions de canalització de la riera de Can Soler. 

Les actuacions previstes en l’àmbit del veïnat de Valldeix poden afectar 
negativament la vegetació de l’entorn per la generació i deposició de pols sobre 
la mateixa.  

 
Fase de funcionament 

La nova ordenació del sector permetrà la reintroducció paisatgística de la finca 
del veïnat de Valldeix en el seu entorn. 

 
Mesures correctores previstes: 

 
• Minimització de la generació de pols 

 
• Restauració de les zones verdes actualment degradades en l’àmbit del veïnat 

de Valldeix. 

 
Vigilància Ambiental 

 

Seguiment periòdic de la generació de pols i supervisió de les tasques de 
restauració de zones verdes de l’àmbit del veïnat de Valldeix amb espècies 
autòctones.   

E.3.10. FAUNA  

 
Fase de construcció 

L’execució de les obres suposarà un efecte temporal de molèsties per a les 
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espècies generalistes que utilitzen les àrees perimetrals de vegetació de l’àmbit 
del veïnat de Valldeix. 

  
Fase d’explotació 

La millora prevista de les zones verdes ha permetre recuperar una petita 
comunitat de fauna associada a aquests espais periurbans. 

 
Mesures correctores previstes: 

No es preveuen mesures específiques. 

 
Vigilància Ambiental 

Seguiment periòdic de la presència de espècies de fauna en l’àmbit de les obres. 

 

E.3.11. PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC 

No s’han de preveure impactes sobre el Patrimoni Històric Artístic. 

 

 

 

 

E.3.12. POBLACIÓ 

 
Fase de construcció 

L’execució de les obres pot afectar negativament la població de l’entorn per: 

 
• Generació de pols 

 

• Generació de sorolls 
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• Afecció al trànsit de la zona per l’entrada sortida de vehicles de transport  

 
Fase d’explotació 

No afectarà la població. 

 
Mesures correctores previstes: 

 
• Minimització de la generació de pols 

 
• Adopció de les mesures previstes per la generació de sorolls. 

 
• Reordenació de l’àmbit i creació de zones verdes i noves vialitats. 

 
Vigilància Ambiental 

Seguiment de l’adopció de les mesures previstes per la minimització de 
generació de pols i sorolls. 
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PLÀNOLS 



Pàg. 32                                 Annex E: Estudi d’impacte Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Projecte d’Urbanització de obres bàsiques del  Parc del Manteniment Pàg. 33 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 34                                 Annex E: Estudi d’impacte Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d’Urbanització de obres bàsiques del  Parc del Manteniment Pàg. 35 

 

 

ANNEX E1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 36                                 Annex E: Estudi d’impacte Ambiental  

 

 

 

 

 



Projecte d’Urbanització de obres bàsiques del  Parc del Manteniment Pàg. 37 

 

 

Foto 1 

 

 

Foto 2 



Pàg. 38                                 Annex E: Estudi d’impacte Ambiental  

 

 

Foto 3 

 

 

Foto 4 

 



Projecte d’Urbanització de obres bàsiques del  Parc del Manteniment Pàg. 39 

 

 

 

Foto 5 

 

Foto 6 

 



Pàg. 40                                 Annex E: Estudi d’impacte Ambiental  

 

 

 

Foto 7 

 

Foto 8 



Projecte d’Urbanització de obres bàsiques del  Parc del Manteniment Pàg. 41 

 

 

 

Foto 9 

 

Foto 10 

 



Pàg. 42                                 Annex E: Estudi d’impacte Ambiental  

 



Projecte d’Urbanització de obres bàsiques del  Parc del Manteniment Pàg. 43 

 

ANNEX E2: ESPAIS PEIN. PLA ESPAIS INTERIOR NATURAL 
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ANNEX E3: ESPAIS INTERÈS COMUNITARI 
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