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ASPECTES AMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT DEL POUM DE MOIÀ 

Abstract 

 

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ 

La  planificació  territorial  des  de  la  perspectiva  d’analitzar  el  territori  des  de  l’ecologia,  la 
disciplina que  interpreta el  funcionament  integrat dels valors biològics  i ecològics en  relació 
amb el medi, és  força recent. A Catalunya  la primera experiència en aquest sentit  la  trobem 
l’any 2004 amb la publicació dels treballs del Dr. Forman (ecòleg de la Harvard University) en el 
llibre Mosaic territorial de la regió metropolitana de Barcelona. En ell es dona la primera visió 
des  de  l’ecologia  d’aquest  territori  pensant  en  la  seva  planificació.  Aquella  proposta  va 
comportar treballs posteriors que la desenvolupaven amb més concreció, i en tot cas va servir 
per  a  poder  establir  criteris  i  capacitat  d’interpretació  del  paper  dels  espais  oberts  en  el 
territori. Aquest coneixement va ser emprat en el desenvolupament dels espais oberts en el 
programa de planificació territorial de Catalunya.  

En  el  cas  de Moià,  el municipi  queda  inclòs  en  el  Pla  territorial  parcial  de  les  Comarques 
Centrals (PTPCC). Aquest Pla determina aspectes essencials del municipi pel que fa als espais 
oberts, als assentaments urbans i a les infraestructures de mobilitat.  

I  és  en  els  espais  oberts  on  estan  en  joc  els  valors més  importants  des  de  la  perspectiva 
ambiental. També en els espais urbans, per bé que en aquests és especialment més rellevant 
els aspectes de sostenibilitat en relació l’ocupació del sòl i l’ús i eficiència dels recursos. 

La preservació de la biodiversitat (el valor  més essencial) abraça actualment diferents àmbits 
d’interès, superant una visió compartimentada i restringida fins fa relativament poc als espais 
protegits. La biodiversitat es troba en qualsevol àmbit territorial, i, per tant, la seva preservació 
ha d’estar considerada en tot el territori i tota actuació territorial. Evidentment, en cada espai 
o  territori  la seva consideració  fonamental és  la mateixa, però  la  intensitat  i  tipologia de  les 
mesures per a la seva preservació pot ser ben diferent.  

Això no significa que només la biodiversitat sigui important. N’és i molt, però el territori és on 
desenvolupem les nostres activitats. Per tant, no es tracta de bloquejar‐les sinó de orientar el 
seu  desenvolupament  considerant  els  valors  primordials  i  establir  les  activitats  de manera 
compatible sense malmetre els valors. I això és factible. 

 

Espais protegits 

Quant als espais protegits, són àmbits de preservació de la biodiversitat; de manteniment dels 
processos ecològics; on el control de les pertorbacions (tenint en consideració i fent modulació 
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dels usos, de les activitats,  de l’urbanisme, i de les infraestructures que afectin la biodiversitat) 
és  primordial  per  a  aconseguir‐ho.  També,  considerant  una  especial  integració  i  valor  dels 
serveis ecosistèmics, com a una opció molt més sòlida i consistent per tal de fer‐ne translació a 
la població dels seus valors intrínsecs. Els espais protegits s’han d’incorporar al POUM tant pel 
que fa als límits i a la seva normativa. 

El POUM no pot rebaixar el que determinen les figures de protecció, però si pot augmentar‐ne 
la preservació, tot  i que no té perquè fer‐ho.   És  important que des del POUM, respectant  la 
protecció, orienti bé quin paper han de  jugar aquests espais en el context municipal. El  seu 
valor  pot  ser  considerat  un  actiu  i  fins  i  tot  una  oportunitat  de  desenvolupar  activitat 
econòmica vinculada al lleure i el turisme sostenible. 

A més,  pel  que  fa  a  la  connectivitat  ecològica,  en  la  definició  actual  dels  espais  del  PEIN 
circumscrits a l’àmbit del municipi, queda assegurada ja que estan tots interconnectats en una 
delimitació continua. Una delimitació que supera la fragmentació en diferents subunitats dels 
espais del PEIN del Moianès de la primera versió de la delimitació d’aquest Pla sectorial. Això 
fa  que  Moià  tingui  una  anella  d’espais  protegits  en  la  part  més  externa  del  seu  terme 
municipal, que envolta una segona corona d’espais agrícoles, principalment, i un nucli urbà en 
posició central i interior. 

 

Matriu territorial 

Els  espais  protegits  protegeixen  una  part  de  la  biodiversitat,  i  determinats  ecosistemes  i 
espècies que per  la  seves característiques  i  la  seva  situació  requereixen de nivells baixos de 
pertorbació. Però una gran part de la biodiversitat i els valors ecològics i ambientals està fora 
dels  seus  àmbits  (per  exemple,  el  cicle  de  l’aigua  i  del  carboni).  En  aquest  sentit  tractar 
convenientment la matriu territorial restant és essencial.  

Els espais agrícoles del municipi envolten pràcticament l’àmbit urbà principal. El Pla territorial 
parcial estableix una diferenciació entre la meitat oest (amb una protecció bàsica com a espais 
de  protecció  preventiva)  i  una  est  (amb  un  estrés  més  important  per  una  configuració 
paisatgística que els atorga un valor addicional al productiu). Aquests espais contenen molts 
més  valors  que  els  productius,  i  cal  replantejar  aquesta  visió  de manera  important.  Encara 
més,  ja  que  en  l’actualitat  les  possibilitats  de  desenvolupar  activitats  i  la  demanada  per 
implementar‐les en aquests àmbits és més alta i va més enllà de la producció de bens orgànics. 
Cal que el POUM enfronti aquesta possibilitat si el municipi ho considera oportú,  i en tot cas 
establir  a  més  de  les  activitats  de  producció  de  bens  orgànics,  quines  activitats  no  són 
compatibles  atenent  al  model  de  municipi  que  Moià  vulgui  pel  futur  immediat.  La 
determinació de  les activitats  compatibles  vindrà  condicionada  als  criteris  i objectius que el 
model del Pla estableixi. En tot cas, és important que es plantegi la possibilitat d’implementar 
l'economia verda en els diferents àmbits d’activitat (lleure, indústria, turisme, serveis,...). 

 

Espais urbans 

El  desenvolupament  del  espai  urbà  en  el  context  socioeconòmic  actual  ha  d’apostar  per  la 
contenció  en  el  creixement,  la  colmatació  dels  buits  interiors,  la  reforma  interior  i, 
especialment per configurar una vora urbana de  relació  superfície perímetre, que  tendeixi a 
minimitzar el perímetre de la vora. Això millora els efectes de pertorbació dels espais limítrofes 
entre el sòl urbà i el no urbanitzable. També és útil per tal de configurar els accessos i punts de 
interrelació entre uns i altres. 

També  es  interessant  establir  des  del  POUM  determinacions  en  relació  al  verd  urbà,  per 
exemple quant a les tipologies i possibilitat d’incloure més biodiversitat, capacitat d’infiltració i 
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millora del cicle de l’aigua, capacitat d’absorció de carboni, etc. sempre pensant en el benestar 
dels ciutadans. 

Així els aspectes principals a considerar en el desenvolupament urbà són: 

• Tractament urbanístic interior 

• Tractament de les vores  

• Connexió amb els espais oberts 

• Mesures  de  sostenibilitat  (Ús  de  recursos  i  eficiència  (aire,  aigua,  energia,  residus); 
canvi climàtic; ecoeficiència edificatòria; tractament del verd urbà). 

 

Activitats econòmiques 

Finalment,  i  aquest  és  un  camp molt  nou  i  incentivat  recentment  per  les  institucions més 
rellevants a nivell mundial  i europeu, cal explorar  les possibilitats d’integrar  la preservació de 
la  biodiversitat  i  els  valors  ambientals  en  l’activitat  econòmica  (negoci,  industria,  turisme, 
agricultura, serveis, etc). Hi ha moltes activitats econòmiques que poden contribuir a mantenir 
la biodiversitat si ho consideren activament. Serveixi d’exemple les iniciatives de consolidar el 
que es coneix com Bioeconomia, en tant que aprofitaments dels bens orgànics que es poden 
obtenir més  enllà  de  l’agronomia,  i  també  la millora  de  les  finques  de  conreu  per  tal  de 
reintroduir part de  la biodiversitat perduda a causa de  tractaments agronòmics clàssics  (que 
penalitzen  sovint  i  sense  justificació  la  presència  de  biodiversitat)  sense  afectar  la  seva 
capacitat productiva.  

 

En síntesi, els aspectes essencials a considerar són: el reconeixement i impuls dels  instruments 
espais  protegits;  considerar  el  territori  com  a  la  principal  infraestructura  del  municipi;  la 
consideració dels serveis ecosistèmics; la contenció i millora urbana; el desenvolupament de la 
sostenibilitat urbana;  l’impuls de  l'economia verda;  i, com a  resultat d’aquests,  la modulació 
del paisatge cap el manteniment o la seva millora.  
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