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1. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
  

 

1.1. El planejament territorial i sectorial 

1.1.1 Pla Territorial General de Catalunya 

En data de 16 de març de 1995 es va aprovar el Pla Territorial General de Catalunya 
(PTGC) per la Llei 1/1995. 

Moià forma part de l’Àmbit funcional de les comarques centrals, dins del sistema de 
reequilibri territorial clau 5b, nivell 2 dins la plana del Moianès a l’extrem més oriental de la 
comarca. L’objectiu del pla pretén potenciar les capacitats d’aquest territori com a alternativa 
als atractius del sistema de l’àmbit metropolità de manera que es permeti el reequilibri del país. 
També preveu potenciar el seu desenvolupament buscant una prestació elevada de serveis i 
equipaments. 

1.1.2 Pla Territorial Parcial de les Comarques Cent rals 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTCC) fou aprovat definitivament 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 16 de 2008, i per tant és d’aplicació al municipi de 
Moià. Les propostes del PTPCC es centren en les estratègies territorials i urbanes per l’horitzó 
2026. 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals classifica la major part del municipi 
de Moià com a Sòl de protecció especial, la màxima categoria de protecció que contempla la 
planificació territorial, per considerar que pels seus valors naturals o per la seva localització en 
el territori, és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que 
ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus 
diferents caràcters i funcions. 

El PTCC estructura el Sistema d’Espais Oberts en tres tipus bàsics de sòl, de protecció 
especial, de protecció territorial i de protecció preventiva, segons el grau de protecció que els 
atorga en front a les transformacions: 

El PTCC contempla per a Moià la protecció del 96,22% del total del terme, 7.245,23 
hectàrees, i cataloga com a sòls de protecció especial i territorial el 70,40%, és a dir, a 5.300,94 
hectàrees. 

• Sòl de protecció especial i sòl de protecció territ orial: el 96,22% de la superfície 
total del municipi es troba inclòs dins d’aquestes categories de protecció; 4.605,41 hectàrees 
(el 61,16% de la superfície del municipi) són sòls de protecció especial, i 695,53 ha (el 9,24%), 
sòls de protecció territorial. 

• Sòl de protecció preventiva: dins d’aquesta categoria, que atorga una protecció 
només preventiva al sòl, però no especial, hi ha catalogades 1.944,29 hectàrees, el 25,82% de 
la superfície total del municipi. 

El Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages, (PPMNPB),  iniciat a l'any 
1997, pretenia ser un estudi destinat a valorar l'interès natural del sòl no urbanitzable de la 
comarca. El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca es van proposar conservar els 
espais naturals més singulars, més enllà d'aquells que ja tenien una figura legal de protecció. 
Els resultats d’aquests treballs vàren ser incorporats al Pla parcial territorial de les comarques 
centrals i al Pla director urbanístic del pla de Bages  
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En el cas de Moià, el Pla recomana protegir el 55,44% de la superfície total del 
municipi, 4.174,95 hectàrees. Referint les dades a la superfície total del municipi, de la 
superfície que el Pla proposa protegir, 3.698,48 hectàrees corresponen a Espais d’interès 
natural nuclear, EINN (el 49,12%), 91,82 hectàrees corresponen a Espais d’interès natural 
singular, EINS (el 1,21%), i 384,65 són espais catalogats com a connectors (el 5,11%). 

1.1.3 Modificació del Pla d’Espais d’Interès Natura l El Moianès i la Riera de 
Muntanyola 

L’espai del PEIN aprovat el 1992 constava de quatre sectors representatius de  l’àmbit 
natural del Moianès. Aquests sectors no connectats físicament entre sí, sumaven prop de dues 
mil hectàrees.  

L’any 2000 el Govern aprovà la delimitació definitiva de l’espai, delimitació que no 
suposava en cap cas, com és lògic, una variació substancial dels límits aprovats el 1992. En 
diverses ocasions s’havia plantejat la possibilitat d’unir aquests quatre àmbits en un de sol, per 
tal de facilitar la bona gestió de l’espai natural i garantir la connectivitat ecològica dels seus 
hàbitats i les seves espècies.  

No fou però fins al maig de 2007, que a iniciativa dels municipis de Moià i l’Estany es va 
signar un Conveni entre els ajuntaments d’aquests dos municipis i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a l’estudi i concreció de l’ampliació de 
l’espai d’interès natural del Moianès i la Riera de Muntanyola mitjançant una Modificació del Pla 
d’Espais d’Interès Natural aprovat per Acord de Govern en data 9 de novembre de 2010. 

D’aquesta manera, la gran majoria del sòl no urbanitzable dintre del terme municipal de 
Moià resta dintre del PEIN El Moianès i la Riera de Muntanyola, deixant com a únics àmbits de 
sòl de protecció especial tres retalls a la banda oest de la carretera C-59. 

 

1.2. El planejament urbanístic vigent 

 

El Pla Genera d’Ordenació Urbana de Moià,en endavant PGOU, aprovat definitivament 
l’any 1983 i amb executivitat des de l’any 1985, es va desenvolupar parcialment entre 35-40% i 
queden molts sectors per realitzar.  

El PGOU considerava que hi havia a la població 1.652 habitatges amb una població 
censada de 3.083 persones. El pla preveia un creixement notable fins assolir els 17.987 
habitants i preveia la construcció de 2.844 nous habitatges,  inclosos els 730 de la urbanització 
Motví. 

1.2.1 Règim jurídic i qualificació del sòl  

El Pla General va definir en proximitat amb les zones edificades una delimitació 
generosa de sòl urbà i en les més allunyades va delimitar sectors de planejament en sòl 
urbanitzable programat amb l’objectiu de establir alhora una ronda perimetral que circumval·la 
el casc per el sud i l’est. A més va fixar tres polígons industrials i una reserva de sòl 
urbanitzable no programat en la part est més exterior al nucli. La resta del territori queda en sòl 
no urbanitzable. 

El PGOU va qualificar el sòl en funció de les activitats principals admeses:  

• El sòl no urbanitzable pretén: Preservar els valors i usos compatibles amb el territori. 

• El sòl urbanitzable com a reserva per el creixement i l’expansió del municipi. Amb 
indicació dels usos (industrials o residencials admesos)  
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• El sòl urbà el qualifica de Industrial, Residencial i Sistemes que comprenen la vialitat, 
les zones verdes, els equipaments, els serveis tècnics, etc.. 

1.2.2 Regulació del sòl  

El PGOU Va qualifica les zones urbanes i les ordena com: 

• Casc antic regulat per fondària edificable i nombre de plantes admeses. 

• Desenvolupament urbà tipus A, B i C que compren ordenació d’habitatges: arrenglerats 
el A i aïllats el B i C, encara que admet els aparellats i on tenen cabuda tipologies 
unifamiliars i plurifamiliars. Ve regulat per la mida de la parcel·la i d’intensitat 
d’edificació.  

• Altres zones es desenvolupen en ordenació d’Eixample amb diversa intensitat I, II, II-a 
amb tipologia plurifamiliar.  

• Ttransició Industrial-Residencial per una zona de transformació d’ús 

• El sòl industrial el regula per ocupació i altura reguladora 

• Sistemes que comprenen la vialitat, les zones verdes, els equipaments, els serveis 
tècnics, etc.. 

 

                    
 

En el  Sòl urbà el PGOU 1995 va definir 1 Pla especial, 19 Unitats d’actuació i un estudi 
de detall.  

El sòl urbanitzable el qualifica de Industrial o Residencial i defineix en les fitxes 
corresponents el paràmetres que el regularan i les obligacions, drets i deures, de cada àmbit. 

En el sòl urbanitzable el PGOU delimita 7 sectors de sòl urbanitzable programat, i dos 
sectors de sòl urbanitzable no programat 

El sòl no urbanitzable pretén: Preservar l’explotació agrària. Protegir els elements 
naturals. Prevenir processos patològics d’urbanització. Acomodar els diversos usos que es 
poden desenvolupar en aquest tipus de sòl i Protegir els elements o zones que constitueixen el 
patrimoni cultural de la vila 
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1.2.3 Desenvolupament urbanístic  

D’acord amb el Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC) s’han tramitat 
i aprovat definitivament: 

• 19 Modificacions del pla general que afecten de vegades unitats d’actuació i/o sectors 
de planejament però també canvis puntuals  

• 6 Plans Parcials dels Sectors Industrial municipal i els residencials S-I; S-VII, S-II, S-VI, 
S-III A 

• 6 Plans Especials que afecten les UA-15, UA-5, UA-1, UA-9 i 2 de Motvi de Baix  

El Pla General d’Ordenació aprovat l’any 1985 ha tingut un desenvolupament alt tant 
pel que a les unitats d’actuació en sòl urbà com dels sectors de sols urbanitzables però no 
s’han executat molt d’ells.  

• S’han desenvolupat dos sectors i mig (S-I i S-II i part de S-IV), i 4 sectors amb 
planejament aprovat (S-III A, S-IV en part, S-V i S-VI).però sense executar. 

• Dels polígons de sòl urbà s’han acabat i edificat 9 i 4 s’han edificat a la meita i la resta 
estan pendents d’execució. 

De les previsions de construcció de nous habitatges que eren un total de 2.869 en la 
trama urbana i 713 a l’urbanització Montví, queden sense edificar 2.204 en trama urbana i 375 
a l’urbanització que suposa el 76% en la trama urbana i el 52% a l’urbanització Montví. 

 

1.3. Emmarcament territorial 

 

El terme municipal de Moià, amb el seus 75,30 Km2, és un dels de major extensió de la 
província de Barcelona. Pertany a la comarca del Bages i té una població de 5.733 habitants 
(2011), que representa el 3,12% de la població de la comarca, encara que s’incrementa 
notablement als mesos d’estiu.  

El terme s’ubica al sector més oriental de la comarca del Bages, limitant amb les 
comarques d’Osona (E) i del Vallès Oriental (S). En relació amb els termes municipals que 
l’envolten, limita amb el de L’Estany (N), Muntanyola (NE), Collsuspina (E), Castellcir (SE), 
Castellterçol (S), Monistrol de Calders (SW), Calders i Avinyó (W) i Santa Maria d’Oló (NW). 
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El nucli de Moià està situat aproximadament al centre del terme, enclavat en les 
primeres vessants de la zona muntanyosa i dominant la plana del sud. 

El Bages presenta una remarcable situació com a comarca central de les conques de la 
depressió central catalana, sense quedar gaire allunyada del mateix centre geogràfic del 
conjunt de Catalunya. Aquest fet motiva que la comarca resti gairebé equidistant de les altres 
terres pirinenques, de les planes interiors lleidatanes i de la faixa costanera. 

Físicament, la comarca està dividida en dues parts ben diferenciades: el Pla del Bages i 
l’Alt del Bages. El Pla del Bages és una gran conca d’erosió excavada pels rius Llobregat i 
Cardener, d’uns 125 Km2 d’extensió, que està envoltada per un conjunt de terres relativament 
elevades: l’Alt Bages, a més de 500 metres d’alçada, terres heterogènies però força contínues.  

Al sud-est, la serralada prelitoral que destaca amb els massissos de Montserrat i Sant 
Llorenç del Munt, separa el Bages del Vallès. A l’oest el Solsonès i l’Anoia, al nord el Lluçanès i 
el Berguedà on hi ha també terres altes i a l’est apareix a una alçada de 600 – 700 metres 
l’atiplà del Moianès, que separa el Bages de la plana de Vic. 

Aquest altiplà defineix una regió natural que rep el mateix nom, el Moianès, que tot i no 
forma comarca encara a nivell administratiu, constitueix una unitat física amb un centre 
indiscutible: el nucli de Moià. S’estén entre la plana del Bages i la de Vic, i ocupa l’est del 
Bages, l’angle nord-oest del Vallès Oriental i part d’Osona, amb uns 300 Km2  d’extensió. 

Aquesta unitat física del Moianès es pot definir com un planell inclinat ascendent de sud 
a nord, entre els afluents de l’esquerra del Llobregat i les conques hidrogràfiques del Ter i el 
Congost. De relleu més aviat muntanyós, les elevacions més notables estan a la part oriental, i 
són la divisòria que separa les aigües que corren cap al Llobregat i les que van cap el Congost-
Ter. 

El terme  municipal de Moià es troba gairebé al centre de l’altiplà del Moianès i segueix 
el pla inclinat sud-nord d’aquest. Al sud-est, segueix el Torrent del Mal i la riera de Marfà, que el 
separen dels termes de Castellterçol i Castellcir i al sud-oest el serrat de Baiones i la serra de la 
Moretona, que ho fan de Monistrol de Calders, continuant després pel torrent de Riu Sec que el 
separa de Santa Maria d’Oló, a l’oest i part de l’Estany, al nord. A partir d’aquí, s’enfila per la 
zona més muntanyosa del nord i nord-est, on limita amb l’Estany, Muntanyola i Collsuspina. 

 

Moià i tot el Moianès només està comunicat amb la resta de Catalunya per mitjà de 
carreteres. 
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Les carreteres més importants són la N-141c, que va de Vic a Manresa, i la C-59, que 
comunica Moià amb Barcelona i amb l’Estany en direcció l’Eix Transversal (C-25). Aquestes 
dos eixos travessen el municipi de Moià, fet que aporta un volum de trànsit important a l’interior 
del municipi. Aquestes dues vies presenten un estat acceptable, amb un recorregut sinuós 
degut al relleu muntanyós que travessen, fet que les converteix en unes vies poc ràpides. 

La construcció de l’Eix Transversal ha desplaçat el punt d’interès per la instal·lació 
d’activitats de l’eix històric de Manresa a Vic passant per Moià a l’actual traça de l’Eix (C-25) i 
als municipis propers, relegant d’una certa manera a Moià del focus de les sinergies que la 
major facilitat de desplaçament a propiciat a la plana nord. Ha facilitat un major 
desenvolupament d’aquesta zona perquè estan en un lloc de pas natural en la connexió 
tansfronterera i entre els Pirineus i el litoral català, la qual cosa permet un més fàcil establiment 
de les xarxes de comunicacions com són el tren i les carreteres. En canvi, Moià, a l’estar situat 
en una zona muntanyosa de més difícil accés, no ha pogut tenir aquesta relació tant directa 
amb l’exterior. 

 

1.4. El medi físic i el paisatge 

 

La vila de Moià es troba a 717 metres sobre el nivell del mar i s’ubica al centre de 
l’altiplà del Moianès. En conjunt, aquest altiplà és una conca d’erosió inclinada suaument vers 
el Llobregat, amb una altitud mitjana que oscil·la entre els 600 i 900 metres, essent el pic més 
alt el Puig Rodó, amb un vèrtex geodèsic que senyala 1055 m sobre el nivell del mar.           

Els quadrants nord-oest i nord-est són els més muntanyosos, amb un relleu monòton 
constituït per formes pesades i repetitives pertanyents al complex sedimentari de l’eocè. Les 
roques calcàries, les margues i els gresos formen tascons de conglomerats horitzontals que 
ocasionen  un paisatge tubular, estructurat en plans  segons les capes de més duresa. 

Hidrogràficament pertany a la conca del Llobregat, amb dues rieres principals, La 
Tosca i Malrubí, i un munt de rieres poc cabaloses i torrents que van a parar a aquesta, 
provenint tots de la zona d’altiplà.   

El terreny està format per roques sedimentàries Eocenes, amb predomini dels gresos 
vermells i les calcàries, i presenta una morfologia netament estructural on l’erosió ha fet 
destacar les diferències petrogràfiques i ha esculpit un relleu de costes i grades. El modelatge 
s’ha realitzat com a conseqüència del desenvolupament de la xarxa hidrogràfica afluent al 
Llobregat.  

1.4.1 El relleu 

A les zones on no hi ha plegaments intensos, com és el cas de la comarca de Bages, 
les formes del relleu s'originen principalment per l'erosió diferencial; és a dir, per la resistència 
desigual de les roques a ser erosionades. Dins la comarca del Bages, el Terme de Moià es 
localitza en l’àmbit dominat pel relleu tubular. 

Aquest relleu resulta de l'erosió de zones poc deformades i es 
caracteritza pels vessants amb pendent pronunciat que culminen en 
superfícies poc inclinades. Es forma per l'alternança d'estrats tous als 
vessants (amb predomini de les lutites) i durs a les culminacions (amb 
conglomerats, gresos i, puntualment, calcàries). 
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1.4.2 La geologia i les cavitats 

Als dos massissos de conglomerat de ciment calcari, Sant Llorenç del Munt i serra de 
l'Obac i Montserrat, l'establiment d'una xarxa de circulació subterrània d'aigua a partir de 
l'existència prèvia d'una xarxa de diàclasis verticals i de nivells horitzontals més argilosos i tous 
ha originat cavitats per dissolució càrstica de la roca, ja siguin coves, avencs o balmes. 
Aquestes són les cavitats més nombroses al Bages i àrees limítrofes.  

 

 
 

 

Ursus spelaeus (†), ós de les cavernes Entrada oest de la cova del Toll 

A banda de les coves en conglomerats, a Moià hi ha el conjunt de les coves del Toll 
(cova del Toll, cova de les Teixoneres i balma del Gai), obertes per un cabalós curs d'aigua a 
les calcàries noduloses d'origen marí de Collsuspina. Posteriorment l'aigua va dipositar 
sediments a les galeries, sobretot a la galeria principal de la cova del Toll, 

L'excavació curosa d'aquests sediments, ha proporcionat nombrosos ossos i restes 
fossilitzades dels animals que han habitat aquestes terresa més de restes arqueològiques dels 
humans que van viure-hi durant el Paleolític mitjà (50.000 anys) i sobretot el Neolític. Les peces 
trobades a les coves del Toll estan exposades i interpretades al Museu Arqueològic i 
Paleontològic de Moià. 

1.4.3 Recursos hídrics 

La riquesa aqüífera del Moianès és important, ja que els terrenys són poc permeables i 
per tant, l’aigua de la pluja no és engolida sinó que discorre per la superfície, formant els 
torrents i rieres que reguen tot el terme municipal. 

Al municipi de Moià els recursos superficials estan determinats pel cabal dels principals 
cursos d’aigua que travessen la zona, i que són afluents del Llobregat. En el vessant sud, la 
zona està travessada per la riera de La Tosca-Marfà, amb els torrents de capçalera que 
s’estenen per l’extrem Nord-est, Sud-est i Sud-oest de l’altiplà del Moianès. En el vessant nord, 
la zona està travessada per la riera de Malrubí, amb els torrents de capçalera que s’estenen 
per l’extrem Nord-oest.  El cabal d’aquest rius està limitat per la meteorologia local, la pròpia de 
l’àmbit mediterrani, i per les extraccions que s’hi efectuen. Les seves aigües procedeixen 
bàsicament de l’escorriment superficial. 

Al municipi de Moià s’han inventariat un total de 68 fonts conegudes 

1.4.4 La vegetació i la fauna 

El Moianès és una zona de transició entre la vegetació mediterrània i l’euro-siberiana, 
fet que provoca que existeixi una gran diversitat d’espècies vegetals en totes les zones 
estudiades 
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Alzines i roures comparteixen el domini del bosc madur amb una tendència general 
favorable al roure, en especial als llocs amb bon gruix de terra; les clapes d’alzinar queden en 
forma de reductes als indrets rocosos, poc aptes per a l’agricultura. 

La bosquina de pi blanc s’inclouen dins de l’hàbitat dels boscos transitoris. Es tracta de 
la única comunitat que presenta diferents estrats vegetals (arbustiu i herbaci), i que gaudeix 
d’un major grau de naturalitat. La diversitat faunística present a la bosquina de pi blanc permet 
que a la llarga pugui presentar una major diversitat tan florística com faunística. 

La vegetació de ribera, ha estat sovint substituïda per plantacions de pollancres. Però 
als voltants de la riera d’Oló (sobretot a la capçalera), a la riera de Passarell (entre Passarell i el 
Riu) i a determinats trams de la Vall de Marfà i la Riera de Malrubí apareixen salzedes amb 
sarga, trams d’albereda amb vinca. 

  

Usos del sòl 2002, mapes MIraMòn, departament Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

Segons mapes MiraMòn, en el Terme Municipal de Moià predominen les bosquines, els 
boscs d’esclerofil·les, caducifolis i d’aciculifolis. 

Les Àrees que merèixen una atenció especial per raó de la vegetació son les següents: 

• Zones amb hàbitats d’interès comunitari: boscos de ribera amb àlbers,etc. 

• Fageda entre Collsuspina i Moià 

• Vall de Marfà 

• Zones amb important presència d’orquídies 

• Zones amb vegetació de ribera ben conservada 

• Zones amb presència de prats secs de caràcter mediterrani muntanyenc, molt rars al 
Moianès, als costers i les parts culminals de la Muntanya del Pol i el Grony de l’Oller. 

• Zones amb boscos humits de fondalada i fragments de roureda de roure martinenc 
amb abundància d’espècies caducifòlies de les més ben conservades del Moianès 

• Zona amb lliri de neu (Galanthus nivalis) 
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Les Àrees que merèixen una atenció especial per raó de la fauna son les següents: 

• Hàbitats del picot negre (Dryocopus martius): Vall de Marfà 

• Cingleres amb presència de rapinyaires: duc, falcó... (Vall de Marfà, talussos i cingleres 
de les principals rieres i torrents) 

• Riera de Segalers (amb presència de musclo de riu: Unio sp) 

• Zona lacustre de l’antic llac de l’Estany 

• Rieres amb les darreres poblacions de cranc de riu autòcton: Riera de Passarell, riera 
d’Oló, riera del Gai, riera de Malrubí 

• Bassa de la Grossa (Moià) per la presència de diversitat d’amfibis i 2 espècies de tritons 

• Hàbitats amb pinedes de pi roig amb presència de Graellsia isabelae 

• Zona de connexió entre els Parcs del Montseny i de Sant Llor 

 

1.4.5 El paisatge  

Diversos estudis i especialment les figures del planejament supramunicipal consideren 
que els termes municipals de Santa Maria d’Oló, Moià, L’Estany i Collsuspina pertanyen a una 
única unitat de paisatge que rep el nom del Moianès Nord. Per aquest fet, l’anàlisi de les unitats 
de paisatge propis del terme de Moià no tant sols fan referència a aquests límits municipals, 
sinó que abasta tot aquesta unitat territorial denominada Moianès Nord. 

 
Pastures i pinedes en diferents estadis 

El Pla Territorial de les Comarques Centrals defineix aquesta unitat com a un mosaic 
agroforestal, caracteritzat pels boscos d’aciculifolis, caducifolis, esclerofil·les, bosquines, prats i 
conreus herbacis de secà.  

Moià presenta el típic paisatge en mosaic agrícola – forestal que es va repetint: taques 
de boscos més denses, boscos més esclarissats, camps de conreu i vegetació de ribera, la 
qual va esdevenint clapes de vegetació aïllada que es distribueixen, paral·lelament i de forma 
fragmentada, a l’entorn dels cursos fluvials atorgant notable qualitat al paisatge circumdant. 
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Moià i el paisatge circumdant Vista del  Camp de golf (Montbrú) 

Els elements paisatgístics que podem observar són: 

- Els conreus de secà i els boscos predominants que dominen la major part del paisatge. 
- La parcel·lació de finques. 
- El territori s’organitza en una xarxa radial de camins, que partint del nucli, comuniquen 

amb els pobles veïns i les principals partides. D’aquesta xarxa en deriven els camins de 
finca i camins transversals. La xarxa de carreteres ha modificat parcialment aquesta 
realitat perquè les vies més importants interfereix en aquest teixit. 

- Edificacions rurals, bàsicament coberts i construccions relacionades amb l’activitat 
agrícola: magatzems, coberts i granges 

- També s’observen zones extractives. 
- Àrees i recintes industrials, que concentren l’activitat industrial del municipi.  
- Xarxa rieres- torrents, l’embassament de Moli Nou, el qual està dintre del parc natural 

amb el mateix nom. 
- Mirador de la Creu. 
- Àrees d’estudi com la Balma del Gai. 
- Àrees esportives privades, com el camp del golf (Montbrú), pistes de motocròs, 

aeròdrom, etc       
- Sender ecològic (ruta GR 177 i GR 3). 
 

 

  
Camins que travessen els espais agrícoles on també hi apareixen elements del patrimoni històric 

 
 
 

1.5. Patrimoni natural i cultural 

 

Moià presenta nombrosos terrenys i elements amb una incidència notable en el 
paisatge amb un seguit de valors que es vol preservar. Entre el patrimoni arqueològic i històric 
destaquem: 
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• “LA GROSSA”  
• “LES COVES DE TOLL I TEIXONERES”  
• El “PUIG RODÓ"  
 

  

  

  

Imatges de l’interior de les coves 

 

Moià disposa d’un ric patrimoni que recorre des de la prehistòria fins l’actualitat A Moià, 
vila amb un passant històric força ric, s’hi troben molts elements que requereixen la seva 
atenció i mereixen ésser conservats.  

a) Prehistòria: Coves del Toll i de les Toixoneres, amb restes paleontològics de la 
darrere glaciació i vestigis d’hàbitat de l’home de Neandertal. Posteriorment també 
foren ocupades en l’època neolítica fins l’edat del bronze. Estan integrades en el 
projecte del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central. Dolmens: dins el terme es 
localitzen quatre dolmens, La Grossa, Puig Rodó, Pla del Cuspinar i Santa Magdalena. 
b) Monuments en l’àmbit rural: com el castell de Clarà, documentat en l’any 912, que 
fou successivament de la comtessa Ermessenda i després d’Almodis. Sota d’ell hi ha 
l’església romànica de Sant Andreu, que el segle XIII funcionà com a parròquia. També 
l’antiga parròquia de Sant Pere de Farrerons, refeta el 1773 aprofitant murs romànics. 
Sant Feliu de Rodors, temple citat l’any 939 i, com l’anterior, molt reformat en el segle 
XVIII. Santa Eugènia del Gomar, també molt antiga i mencionada el 951, es de planta 
trapezial amb absis quadrat. La volta de la seva nau està ensorrada i només resta la 
del presbiteri. A l’anomenada Roca del Passarell  hi ha una sèrie de gravats de datació 
incerta, però que semblen ser d’un moment històric, tal volta associats a un camí 
ramader que passa per la seva vora. 
c) Nucli: La vila arrenca entorn un palau comtal del segle XI i fora de curts períodes 
sotmesa a senyorius feudals, sempre va ser reial, esdevenint “braç i carrer de 
Barcelona”. Aquest fet ha promogut l’existència d’alguns edificis notables, començant 
per l’església parroquial, barroca, amb una gran portalada i el convent dels escolapis. 
Son importants els conjunts edificats que formen el cas antic en el que el major valor 
rau en la seva homogeneïtat i paisatge de conjunt que ofereixen més que en la 
singularitat dels elements. 
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d) Edificis urbans destacables: com alguns casals privats, entre els quals la casa natal 
de Rafael de Casanova, declarada Monument Històric Artístic pel BOE de 14.01.1977. 
També el Casal Cerdenyà, la casa Andreu (neoclàssica) i el nucli històric del carrer de 
les Joies, amb portals de punt rodó i rajoles que recorden els antics allotjaments de 
tropes.  
e) Estiuejants: A principis del segle XX la població també va viure el fenomen de 
l’estiueig, que ha deixat algunes mostres interessants del modernisme i el noucentisme. 
f) Les Masies: Hi ha una cinquantena de masies disperses, algunes de grans 
dimensions i caire senyorial com Saiol Comtal, el Prat, el Maset, el mas de Busanya, la 
Morenota i sobretot el gran edifici de Castellnou de la Plana, edifici gòtic amb finestrals 
i un molí amb cambra de desguàs que conserven les voltes medievals. 
g) Els Museus: el de l’Arxiu Comarcal es troba ubicat a la Casa de Rafael de Casanova 
i té un àmbit dedicat al tenor Francesc Viñas, fill de Moià. 
El Museu Arqueològic i Paleontològic conserves les restes trobades en els jaciments 
mencionats i altres de la comarca. 

El municipi compta amb un seguit de bens que han estat declarats protegits com els –
BCIL- Bens d’interès locals arquitectònics, arqueològics i els naturals. També destaquen els –
BCIN- Bens d’interès Nacional, arquitectònics, arbres monumentals o els PEIN.  

 

 

1.6. Els assentaments: evolució i estat actual 

1.6.1 Evolució del creixement urbà 

Des del naixement de la vila de Moià fins a l’actualitat, es poden establir quatre etapes 
diferents dins l’evolució urbana del municipi: 

Primera etapa 

Del naixement de la vila fins a les muralles. Del segle IX al XV. 

 

Segona etapa 

Creixement suburbà, fora muralles, fins a la creació de les carreteres. Del segle XVI a 
mitjan segle XIX. 
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Tercera etapa 

Estancament i reompliment. Els primers forasters. De mitjan segle XIX a mitjan segle 
XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta etapa 

Expansió. El segon “boom” turístic. De mitjan segle XX fins l’actualitat. 
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La població va créixer a partir del nucli central sobre l’eix del camí de Castellterçol i per 
extensió sobre la traça dels camins. Va experimentar un cert creixement a primers del segle XX 
amb la construcció d’alguna residencia per a gent benestant que la utilitza a l’estiu  

A mitjans del segle XX la població havia crescut però sempre per sobre de la carretera 
de Manresa a Vic. Es a partir d’aquesta època que el procés d’extensió i reomplert dels buits 
urbans i especialment fa el salt a l’altre vora de la carretera i comença l’expansió força 
fragmentada i de vegades inconnexa.  

Els anys finals del 60 i primers 70 es procedeix a implantar els primers 2 polígons 
industrials que a l’inici són més polígons d’activitats relacionades amb la ramaderia intensiva 
que amb la industria, sense els serveis (Sot dels Aluies) i deixant unes prexistències difícils 
d’assimilar per les noves activitats i també es procedeix a parcel·lar part dels terrenys situats al 
nord de la població, el que es avui la urbanització Montvui amb tres agrupacions residencials, 
potser tres fases, i una extensió que iguala la de tot el poble. Aquesta realitat amb la gran 
urbanització condiciona el tractament dels espais lliures propers al poble. 

El pla general de 1985 va formular un model urbanístic per completar els teixit urbans i 
generar una estructura viària que envoltava la població amb la idea de acabar la ciutat  

1.6.2 Estat actual de l’edificació 

1.6.2.1. Tipologia d’habitatges 

Segons el cens de població i habitatges del 2011 fet per l’INE, a Moià el tipus d’edifici 
dominant és l’unifamiliar, amb el 81% dels edificis totals del municipi. L’edifici bifamiliar és la 
segona tipologia que el caracteritza, amb un 7% dels edificis. Els edificis plurifamiliars (exclòs el 
bifamiliar) suposaven quasi el 12% dels edificis. 

 

 Nombre d'immobles  

 1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 i més Total 

Edificis 1.706 147 72 40 93 38 5 1 2 2.104 

% 81,1% 7,0% 3,4% 1,9% 4,4% 1,8% 0,2% 0,0% 0,1%  

Font. Pàgina web de l’INE i elaboració pròpia 

Si es mira quin tipus d’edifici s’ha construït en aquests darrers 13 anys segons nombre 
d’habitatge, l’edifici plurifamiliar en bloc ha suposat el 55% dels habitatges acabats; tot amb tot, 
el fet que entre l’habitatge unifamiliar aïllat i l’adossat suposin el 45% de l’habitatge produït, 
posa de relleu que aquesta segueix sent un tipologia preferent al municipi. 

 

 unifamiliars 
plurifamiliars 

en bloc Total   aïllats adossats 

2001 14 11 13 38 

2002 10 37 38 85 

2003 2 46 33 81 

2004 14 30 24 68 

2005 18 28 30 76 

2006 20 24 31 75 

2007 19 23 96 138 

2008 17 11 70 98 

2009 10 7 105 122 

2010 4 5 16 25 
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2011 2 7 0 9 

2012 0 6 0 6 

2013 5 3 2 10 

Total 135 238 458 831 

% 16,2% 28,6% 55,1%   

Font. Pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat i elaboració pròpia 

Segons superfície construïda, el 40% de l’habitatge la tenia superior als 150 m², i el 
14% entre 126 i 150 m²; això és el 54% dels habitatges acabats en aquests darrers 13 anys 
han estat de grans dimensions. Només una quarta part del total produït tenia unes dimensions 
compreses entre els 76 i 100 m²; destacaria el 9% dels habitatges de menors dimensions, 
d’entre 51 i 71 m², que quasi tot és concentra a l’any 2007 cosa que fa pensar en una promoció 
d’habitatge més tipus apartament. 

 

  
   Menys 
de 50 m2  

 de 51          
a 75 m2  

 de 76              
a 100 m2 

de 101         
a 125 m2 

de 126            
a 150 m2 

més de         
150 m2 

sense 
dades Total 

2001 0 0 0 11 4 23 0 38 

2002 0 1 10 7 12 55 0 85 

2003 0 0 7 4 39 31 0 81 

2004 0 0 0 7 3 58 0 68 

2005 0 2 18 18 3 35 0 76 

2006 0 1 25 5 9 35 0 75 

2007 1 59 39 6 6 27 0 138 

2008 0 12 38 6 15 27 0 98 

2009 0 0 59 27 20 16 0 122 

2010 0 0 16 0 5 4 0 25 

2011 0 0 0 0 0 9 0 9 

2012 0 0 0 0 0 6 0 6 

2013 0 0 1 2 0 7 0 10 

Total 1 75 213 93 116 333 0 831 

% 0,1% 9,0% 25,6% 11,2% 14,0% 40,1% 0,0%   

Font. Pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat i elaboració pròpia 

 
1.6.2.2. Característiques dels habitatges principal s 

Moià s’ha caracteritzat per l’important pes de l’habitatge de segona residència: al 1981 
l’habitatge principal quasi bé representava el 50% de l’habitatge total, a la dècada següent ja és 
una mica més de la meitat i al 2001 ja representava el 57% del parc; només 10 anys més tard 
supera el 60% de l’habitatge total. En relació l’habitatge buit, caldrà anar amb molta cura en la 
interpretació de les dades, justament perquè l’habitatge secundari ha estat i és molt important 
en el municipi part d’aquest 23% que indica el cens del 2011 és molt més possible que en 
realitat sigui secundari i no vacant. 
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

Dades censals sobre la superfície de tots els habitatges no es tenen, el cens només 
recull les superfícies de l’habitatge principal. Així doncs, seguidament es donarà informació per 
al 62% dels habitatges.  

Segons el cens del 2011, el 14% dels habitatges principals tenien una superfície útil de 
més de 150 m² i el 13% d’entre 121 i 150 m² útils; si es transforma a superfície construïda, 
aproximadament el 27% dels habitatges principals tindrien una superfície de més de 150 m² 
construïts i un 11% d’entre 120 i 150 m²c, amb el que, efectivament, l’habitatge de grans 
dimensions té un important pes. No obstant, la superfície dominant de l’habitatge principal és, 
segons el cens és la mitjana, d’entre 76 i 100 m² útils (aproximadament entre 89 i 107 m² 
construïts). 

El parc d’habitatges seria força modern segons el cens: en la dècada del 2001 al 2011 
s’ha construït quasi el 20% de l’habitatge total al municipi. Un segon període dinàmic en 
activitat constructiva va ser la dècada de 1971 a 1980 amb quasi el 16% dels habitatges. En tot 
cas, en quatre dècades s’ha construït més del doble de l’habitatge del municipi, en concret el 
61’6%. 

 
Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

D’un parc d’habitatges relativament modern en deriva un estat de conservació força bo 
de manera majoritària: al 2011 quasi el 98% dels immobles estaven en bon estat de 
conservació; només un 0’2% d’aquest estava en estat ruïnós i un altre 0’2% en mal estat i 
menys del 2% presentava alguna deficiència. 
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

 

 

 

1.7. Característiques socioeconòmiques 

1.7.1 Característiques demogràfiques 

 
1.7.1.1. Poblament 

Segons el nomenclàtor de població, el municipi queda format per tres nuclis i un 
disseminat: el nucli de Moià, el qual concentra el major volum de població del municipi, la 
urbanització de Montví de Baix, el petit nucli de la Monjoia i la població resident en disseminat. 

 

  2001 2013 

 Entitat de població Població % Població % 

00101 Moià 3.662 89,6% 5.002 86,7% 

00102 Montví de Baix 238 5,8% 540 9,4% 

00103 Monjoia, la 5 0,1% 11 0,2% 

00199 Disseminat 184 4,5% 213 3,7% 

Total  4.089 100,0% 5.766 100,0% 

Font. Pàgina web de l’INE i elaboració pròpia 

La comparativa entre els anys 2001 i 2013 posen de relleu que si bé el nucli de Moià ha 
guanyat població (un creixement relatiu del 36%) perd pes relatiu a favor de la urbanització de 
Montvi, que entre els dos anys augmenta el seu pes en quasi 4 punts, amb el que molt 
possiblement en aquest període en aquesta s’ha produït un procés de transformació de segona 
residència a primera. 

1.7.1.2. Evolució de la població 

Moià, amb 5.760 persones empadronades al 2014, ha experimentat entre el 2001 i 
2006 el major creixement de població, dinàmica expansiva que s’inicia a la dècada dels 90 del 
passat segle. Tot amb tot, poc abans de la crisi s’enceta un nou procés en les dinàmiques de 
creixement, identificat primer en dos anys de reducció o desacceleració, tot i seguir presentant 
un volum mitjà de l’entorn 130 persones, per a reduir-se a partir del 2008 dràsticament (33 
persones de mitjana entre el 2008 i 2012) fins a produir-se una pèrdua de població a partir del 
2012 (-27 persones al 2013 i -6 al 2014). 
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

Un repàs als fluxos de població indiquen un creixement natural positiu en què malgrat 
que el saldo podria semblar baix, la seva aportació en el creixement guanya pes en la mateixa 
mesura que l’aportació dels fluxos migratoris en perd. Així, al 2013 el saldo de les migracions 
exteriors és negatiu (-21 persones) i el creixement natural aporta més que les migracions 
interiors al creixement total (+20 i 5 persones respectivament). 

 

 Saldos 

 
Natural 

Migracions 

 Interior Exterior 

2001 5 162 -- 

2002 -11 167 -- 

2003 -1 130 -- 

2004 3 146 -- 

2005 14 142 77 

2006 24 18 74 

2007 25 81 54 

2008 20 -5 38 

2009 25 -42 21 

2010 6 17 7 

2011 23 7 18 

2012 22 20 -57 

2013 20 5 -21 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

 
1.7.1.3. Estructura d’edat de la població 

Els anys de creixement van suposar un cert rejoveniment de l’estructura d’edats: a l’any 
2000 la població de 65 i més anys representaven el 19% de la població mentre que la població 
menor de 15 anys quasi no assolia el 15%. Al 2013, aquests percentatges s’havien invertit, el 
18% de la població era menor de 15 anys i el 16% major de 64. S’observa que entre el 2012 i 
2013 es produeix un lleu augment de la població gran en base a una igualment lleu reducció 
del grup de joves i adults. Ara com ara és massa aviat per dir si aquesta serà la nova tendència 
demogràfica (vinculada a la pèrdua de població), però no es pot descartar. 
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

Amb tot la població jove, de 15 a 29 anys, quasi no va augmentar o inclús va perdre 
efectius, mentre que l’adulta (35 a 49 anys) va ser la que més va créixer, augment que ha 
permès la reversió en el signe de la natalitat. No obstant, en els darrers dos anys el grup de 50 
a 54 anys comença a guanyar un major pes que el de 30 a 34 i el de 55 a 59 segueix el mateix 
camí. Així, si el flux d’entrada segueix sent negatiu o feble, es pot produir un nou procés 
d’envelliment del municipi.  

 
Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

Ara com ara Moià no es pot considerar un municipi envellit ja que la seva taxa és 
inferior a 100, la dependència infantil és superior a la senil i té un índex de sobreenvelliment 
relativament baix. 

Dependència infantil 27,7% 

Dependència senil 24,9% 

Dependència global 52,5% 

Envelliment 91,8% 

Sobreenvelliment 16,7% 
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

 
 

1.7.1.4. Característiques sociològiques 

En volum, l’atur registrat havia estat tradicionalment relativament baix a Moià, assolint 
els seus mínims entre els anys 1999 i 2004. A partir del 2005 torna a augmentar però és 
sobretot a partir de la crisi que experimenta un gran augment i ja al 2009 afectava més 
persones que en els darrers 26 anys, assolint el seu màxim al 2013. 

 

 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia 

Si es mira l’evolució de la taxa de l’atur al municipi en comparació la mitjana provincial, 
es fa evident que Moià partia d’una taxa baixa: entre el 2005 i el 2006 voreja el 6%, i que a més 
rea més baixa en relació la mitjana provincial. A partir del 2008 es produeix un fort increment, 
de més del 3%, augment que segueix fins el 2013; les dades del tercer trimestre del 2014 
apuntarien a una lleu disminució. El que també destaca és que la taxa d’atur de Moià sempre 
ha sigut inferior a la mitjana provincial i que la diferència s’amplia a partir del 2008. 

 

 Moià 
Província 
Barcelona 

Província - 
Moià 

2005 5,91 8,67 2,76 

2006 5,67 8,50 2,83 

2007 6,99 8,30 1,31 

2008 6,71 10,10 3,39 

2009 9,75 13,32 3,57 

2010 10,85 14,76 3,91 

2011 11,23 15,20 3,97 

2012 12,04 16,35 4,31 

2013 12,45 16,43 3,98 

2014 11,45 14,90 3,45 

Nota 1: Taxa d'atur calculada en base a la població activa local estimada. 

Nota 2: Taxa d'atur 2014 corresponent al tercer trimestre de l'any 

Nota 3: Font de les dades: Elaboració pròpia de Diputació de Barcelona a partir de dades del SOC i la EPA 

Font. Pàgina web de la Diputació de Barcelona, base HERMES i elaboració pròpia 

Per sectors d’activitat és en els serveis on s’enregistra el major nombre de persones 
sense feina, seguit ja de molt lluny per la indústria. 
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Any 

Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense 

ocupació 
anterior 

Total 

2005 3,3 58,7 11,8 76,5 3,8 154,0 

2006 3,9 49,1 9,2 89,3 6,7 158,1 

2007 3,5 37,8 11,6 99,8 4,1 156,7 

2008 3,6 44,9 25,3 116,0 6,7 196,4 

2009 1,1 86,1 53,5 135,2 8,8 284,7 

2010 1,1 93,8 46,2 157,3 19,0 317,3 

2011 1,3 82,8 55,8 175,8 17,2 333,0 

2012 2,4 81,8 43,3 209,6 16,9 354,0 

2013 1,6 88,7 36,8 221,6 16,9 365,5 

Nota 1: Unitats: Mitjanes anuals. 

Nota 2: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 
Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009. 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 

Malgrat el baix volum que presenta, no deixa de destacar el grup de persones que 
cerquen la seva primera feina, que a partir del 2010 es duplica; aquí no se sap si representen 
joves que cerquen la primera feina o persones (normalment dones) en que la parella bé a 
perdut la feina o s’ha precaritzat i es veuen obligades a buscar feina per a fer front a les 
despeses. 

Per grups d’edat afecta de manera indistinta a tots els grups, però val a dir que en els 
més joves no de manera tant forta com a la resta de grups d’edat (més o menys al 2013 de la 
mitjana hauria suposat un 4% dels joves de 16 a 19 anys i un 7% del grup de 20 a 24 anys), 
possiblement perquè part d’aquests estiguin cursant estudis mitjans i/o superiors. 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 7,0 3,3 10,3 

De 20 a 24 anys 11,9 7,5 19,4 

De 25 a 29 anys 13,8 15,6 29,4 

De 30 a 34 anys 19,6 23,4 43,0 

De 35 a 39 anys 23,4 24,3 47,8 

De 40 a 44 anys 22,7 22,6 45,3 

De 45 a 49 anys 21,5 25,3 46,8 

De 50 a 54 anys 23,9 34,2 58,1 

De 55 a 59 anys 17,8 25,3 43,1 

De 60 anys i més 7,8 14,8 22,5 

Total 169,4 196,1 365,5 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 

En general afecta més a les dones que els homes i el diferencial entre sexes 
s’accentua com més gran és la persona, amb una diferència màxima entre ambdós sexes en el 
grup d’edat de 50 a 54 anys. 

1.7.1.5. Projeccions de població 

En l’escenari de crisi severa que també afecta les dinàmiques de creixement, sense 
disposar encara d’una sèrie estadística més àmplia sobre les seves repercussions i vistes les 
tendències demogràfiques anteriorment exposades, es proposa fer unes estimacions de 
població que s’acostin més a les tendències demogràfiques identificades a partir de l’any 2006, 
sense renunciar però a la possibilitat de la seva reversió, sobretot tenint en compte que l’horitzó 
temporal d’un POUM pot ser com a mínim de 15 anys. 
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El mètode emprat és el de pes, aconsellable per a municipis petits i mitjans, i l’àmbit 
territorial de referència és la comarca del Bages, la qual disposa de projeccions de població 
oficials (IDESCAT) fins l’any 2021, realitzades pel mètode de components de creixement. Per a 
completar les projeccions fins l’any 2029 s’ha utilitzat el mètode d’extrapolació de taxes. Pel 
que fa a les llars (habitatges principals), s’ha utilitzat el mètode de dimensió mitjana de la llar, 
emprant el 2011 com a any de referència (dades del cens de població). 

Proposta d'estimacions pel POUM   

 Població Llars 

 Mínim Mitjà Màxim Mínim Mitjà Màxim 

2011 5.733 2.144 

2029 6.751 7.670 8.674 2.457 2.730 3.021 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT (2011 cens de població i habitatges) i elaboració pròpia 

De les estimacions s’arriba que al 2029, Moià podria comptar entre 6.750 habitants en 
l’escenari de mínim i un màxim de 8.700. En termes d’habitatge principal, la forquilla es podria 
moure entre 2.457 i 3.021, que significaria unes necessitats de nou habitatge d’ús principal a 
l’entorn de les 300 o 800 unitats, segons els escenaris de mínim i màxim (600 unitats en 
l’escenari mitjà). 

Donat que el POUM ha de comptar amb la producció total d’habitatges indistintament 
del seu ús, s’ajusta l’estimació d’habitatge. Per a això se suposa que al 2029 l’habitatge 
principal podria significar el 80% dels habitatges totals (al 2011 era del 62% segons el cens 
d’edificis) i es recalcula el total d’habitatges. En l’escenari de mínim s’estaria parlant d’unes 
3.070 unitats i en el de màxim d’unes 3.780 unitats, és a dir unes necessitats totals que es 
podrien moure entre les 900 i 1.600 noves unitats . 

 

1.7.2 Caracterització de les activitats econòmiques  de Moià. 

 

1.7.2.1. El sistema agrari i forestal 

Al terme Municipal de Moià s’hi localitzen nombroses activitats agràries i forestals que 
ocupen, segons el cens agrari de 1999, 5.467 ha d’aquest territori. 

 

Sup. (ha) SAU, 1999 (ha) 
Forestal Altres 

TM Terres llaurades Pastures 

7.530 1.737 198 3.152 380 

Superfícies agràries de Moià,1999. Font: IDESCAT, Cens Agrari 

 

Els principals aprofitaments són per l’ús forestal, seguides per les terres llaurades i en 
molt menor grau les pastures i els altres aprofitaments. 

Dades més recents del DAR mostren la distribució de la superfície agrària de Moià, 
segons les quals el 73% de la superfície es destina al terreny forestal, mentre que el 16% 
correspon als conreus herbacis. Un 8% són altres superfícies com ara erms, sòls improductius i 
sòls no agrícoles. En menors proporcions es troben superfícies destinades a les pastures (2%) i 
el guaret (1%). 

El terreny forestal de Moià l’any 2006 i amb dades del DAR és de 5.470 ha que 
representa gairebé el 100% del terreny forestal del Moianès Nord. 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  Moià 

 

Anàlisi i Diagnosi urbanística – Document de Treball 

Febrer 2015 
25 

Les superfícies dels conreus agrícoles mostren una tendència al retrocés del sector 

Aquesta recessió afecta tant als conreus de secà, que són els predominants i 
majoritaris, com als de regadiu. Aquest fet comença a ser notable a partir de l’any 2004 en el 
cas dels conreus agrícoles de secà, mentre que en els cas del regadiu es produeix amb 
anterioritat, l’any 2003, Pel que fa a la distribució dels conreus herbacis al municipi, el tipus de 
conreu que predomina més és el de cereal en gra, i en segon lloc li segueixen els conreus de 
farratge. 

Les superfícies per altres tipologies de conreus, com ara les lleguminoses, els conreus 
industrials, els tubercles o les hortalisses són minoritàries. 

S’observa en els darrers anys, una lleu tendència a incrementar el terreny de bosc: 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Moià 4.932 4.932 4.853 4.853 4.853 5.225 5.470 

Evolució del terreny forestal a Moià, 2000-2006, superfície en ha. Font DAR, Generalitat de Catalunya 

 

A Moià el bosc s’aprofita majoritàriament per a la producció de fusta i molt menys, per a 
fer llenya. Actualment s’està tallant una mitja de 1,5 m3/Ha l’any de coníferes i el bosc produeix 
una mitja de 2 m3/Ha any. S’està tallant menys del que es produeix, i per tant, la vegetació 
forestal està augmentant.  

Com a bosc obert s’entén el bosc esclarissat o bosc “menut”, originat per degradació de 
les formacions primàries, generalment per tales o incendis forestal que donen pas a una lenta 
regeneració, habitualment per rebrot de les soques. Inclou també formacions boscoses en 
situacions culminals o d’altres formacions que ocupen esporàdicament zones com els 
afloraments calcaris o forts pendents, i que en tots els casos presenten baixes densitats de  

 
1.7.2.2. Activitats industrials 

Pel que fa als polígons industrials, El polígon municipal està força consolidat encara 
que pendent de completar la urbanització al igual que el polígon industrial Pla Romaní - La 
Bòvila.  

Respecte el polígon industrial Sot d’Aluies, destaca la situació d’una de les indústries 
ubicades al mateix, la qual té part de les edificacions fora del sòl industrial, en sòl no 
urbanitzable. 

La urbanització de la Montjoia, situada dins del terme municipal de Moià, es troba en 
situació il·legal i s’hi segueix construint, ocupant superfícies considerables d’espais d’interès 
natural. El grau d’urbanització i de serveis d’aquesta zona presenta serioses dificultats i 
mancances (carrers sense asfaltar, manca de contenidors per a la recollida de les deixalles, 
inexistència de sistemes de sanejament de les aigües residuals...). Aquesta urbanització 
suposa un greu risc d’incendis forestals. 

En algunes zones classificades com a forestals pel planejament vigent si ubiquen 
camps de conreu. 

 

1.7.2.3. Activitats extractives 
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Zones d’activitats extractives 

Actualment, es localitzen a Moià 2 activitats extractives en actiu i 3 d’abandonades, tal i 
com es relaciona a les taules següents: 

Núm. 

expedient  

Empresa 

explotadora  

Recurs 

explotat  

Area 

(m2) 

Superfície 

(ha) 

Tipus de 
permís 

Situació actual 

03/3394 EXCAVACIONS 

PADRISA, S.L. 
ND 19.709,

00 
1,97 Autorització 

d’explotació 
Activitat en actiu i 

restauració no 
iniciada 84/0693(-

01) 
CERÀMICA 

BAUCELLS, S.A. 
Argiles 46.605,

20 
4,66 Autorització 

d’explotació 
Activitat en actiu i 

restauració no 
iniciada Activitats extractives a Moià. Font: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 

Núm. 

expedient 

Nom explotació Recurs 

explotat 

Area 

(m2) 

Superfíc
ie 

(ha) 

Ús anterior 
prioritari 

Grau 
d’autorecupera

ció 

363-322 Graveta de les 
Marcetes 

Graves 8.939,00 0,89 No previst En estudi 

363-334 Font del 
Pollancre 

Gresos 3.486,60 0,35 No previst En estudi 

364-300 La Pedrera Calcàries 1.442,50 0,14 Bosc natural 
mixt 

En estudi 

Activitats extractives abandonades a Moià. Font: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. 

En el cas de les activitats extractives abandonades, s’observa que les 3 compten amb 
un grau d’autorecuperació en estudi, de manera que encara no s’ha iniciat el procés de 
recuperació d’aquests espais, a l’igual que succeeix amb les que es troben actives. 

El Parlament de Catalunya va obligar a paralitzar una activitat extractiva ubicada al 
paratge de Puigsobirà. 

1.7.3 Activitats esportives i recreatives 

A Moià s’ubiquen en sòl no urbanitzable activitats esportives i recreatives en sòl no 
urbanitzable com és el cas de l’aeròdrom d’ultralleugers i avionetes El Prat, el camp de golf de 
Montbrú i el circuit de motocicletes Circuit Verd. L’aeròdrom es troba situat en sòl agrícola, el 
camp de golf es troba, una part en sòl agrícola i una altra en sòl de protecció d’interès agrícola i 
forestal, i el circuit de motocicletes, una part en sòl forestal i una altra de més petita en sòl de 
protecció d’interès agrícola i forestal. Aquestes instal·lacions es troben situades en zones en 
què urbanísticament la seva activitat no està permesa. 

També si localitzen hípiques en zones molt properes als límits dels espais PEIN 
actuals. És el cas de les hípiques del Pla de les Escopetades (en relació a la subunitat de Puig 
Rodó) i del Grèbol (en relació a la subunitat de la Vall de Marfà), aquesta última situada en sòl 
agrícola. 

La pràctica del motocròs, trial, autocross i similars al terme municipal de Moià suposa 
un pol d’atracció per els amants de l’esport però també pot presentar problemes, tant per les 
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alteracions del medi físic que comporta, com per les molèsties que ocasiona a les finques 
particulars en que s’hi practica.  

 

Pista de motocròs “CIRCUIT VERD” 

 

El terreny d’aquesta zona del circuït és argilós amb afloraments rocosos localitzats. El 
límit sud està definit per la Riera Bussanya a la que desemboquen alguns barrancs de poca 
magnitud.  

Degut a les característiques del terreny i la poca cobertura vegetal, el terreny pot entrar 
en un procés irreversible si no es manté una ordenació mínima de les terres superficials.  

 

1.8. Els equipaments  

En el municipi de Moià hi ha els següents euipqments , en el sentit ampli del terme: 

Socioculturals i religiosos 

- Museu Rafael Casanova 

- Museu Arqueològic i Paleontològic 

- Coves del Toll i parc prehistòric 

- Arxiu Històric de Moià 

- Auditori de Sant Josep 

- Biblioteca Municipal 

- Casal d'Avis «L'Esplai» 

- Local de joves «Ateneu la Pólvora» 

- Hotel d'entitats «Can Carner» 

- Espai Cultural «Les Faixes» 

- Església de Santa Maria de Moià 

- Església de l'Escola Pia de Moià 

- Capella de Ntra. Sra. del Remei 

- Saló del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà 

- Centre de Culte Religiós – Comunitat Musulmana 

Esportius 

- Pavelló Poliesportiu Municipal 

- 2 pistes a l'aire lliure  

- Pista municipal d' Skate 

- 5 pistes de tennis  

- Camp de futbol de gespa artificial 

- 2 Piscines  

- Gimnàs  

- Camp de Golf 
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- 2 camps de vol 

- 2 centres hípics 

Sociosanitaris 

- CAP Moià 

- 2 farmàcies 

- 3 residències geriàtriques 

- Creu Roja del Moianès 

- Base del SEM (ambulàncies) 

Educatius i de lleure 

- 2 llars d'infants 

- 2 centres CEIP 

- IES Moianès 

- Escola Municipal de Dansa 

- CRP Moianès 

Mediambientals 

- Depuradora 

- Deixalleria 

- Parc Municipal 

- Espai Molí Nou 

Seguretat ciutadana 

- Policia Local 

- Oficina Mossos Esquadra 

- Parc de Bombers 

Altres equipaments 

- ADF Els Cingles 

- Oficina de Turisme 

- Ajuntament de Moià 

- Ajuntament Vell (sense ús determinat) 

- Edifici La Masia (sense ús determinat) 

- Antiga fàbrica Comadran (sense ús determinat) 

- Consorci del Moianès  

- Cementiri Municipal 

 

Ateses les necessitats de la població es considera, en un principi, que disposa d’equipaments 
suficients. .Únicamentr caldria, per garantir la reserva dels equipaments docents públics, 
preveure una reserva per aquest equipament, pel cas que l’actual equipament privat deixès de 
donar servei. 

 

 

1.9. Les Infraestructures de comunicació i del tran sport 

1.9.1 La xarxa viària i de camins. 

L’estructura viària del municipi la configuren els dos eixos de circulació de vehicles, la 
carretera N-141c de Manresa a Vic en sentit est-oest i la carretera C-59 de Caldes a l’Eix en 
sentit nord-sud. Aquestes dues vies són els eixos vertebradors de la mobilitat del territori i 
alhora urbans que conformen al seu pas per la  trama urbana els eixos cívics de referència 
entre el teixit històric del casc i els creixements recents. 
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D’altre part el terme està travessat per el GR-3 i pel GR-177 o Ronda del Moianès. 

D’ells penja una xarxa de camins de inferior rang que conformen la malla de vies rurals del 
municipi. 

1.9.2 Caracterització de la mobilitat 

Respecte els desplaçaments dins del nucli urbà, es poden fer relativament be a peu i 
en bici per els més dotats, tanmateix el costum inveterà d’agafar el cotxe fa que molts dels 
desplaçaments de proximitat, fins i tot curts es facin en cotxe. 

El trànsit de vehicles es canalitza per les dues carreteres principals i s’uneix amb el 
vehicles de pas i els industrials de manera que en ocasions l’ús de les vies primàries sigui 
intensiva en determinades hores sense que es desprengui una sensació de col·lapse o 
molèstia elevada.  

1.9.3 El transport públic 

El municipi no disposa de transport públic municipal i està enllaçat amb la comarca i les 
capitals per les línies d’autobusos L1312 amb destinació Barcelona, la L0470 a Manresa o a 
Vic fent transbord amb la L0324. En qualsevol cas les freqüències són baixes i els temps de 
recorregut amplis de manera que la gent es desplaça amb vehicle privat. 

 

1.10. Aspectes ambientals rellevants 

1.10.1 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.  
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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. 

1.10.2 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 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. 

1.10.3 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, 
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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,...). 

1.10.4 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 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). 

1.10.5 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.  

 

1.11. Serveis tècnics i ambientals 

1.11.1 Subministrament d’aigua potable  
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El proveïment d’aigua a Moià s’efectua actualment mitjançant la captació d’aigües 
subterrànies procedents de vuit pous i d’una deu. Els pous i la deu exploten els aqüífers 
terciaris de la Depressió Central Catalana. 

Les principals extraccions d’aigua corresponen al pou Casa de les Vinyes i Castellnou, 
amb un 67% del total d’aigua de proveïment, és a dir, aproximadament dos terços respecte 
l’extracció total. La deu de la Crespiera és el següent punt de captació, amb un 14% respecte el 
total. Amb aquestes tres captacions ja s’assoleix el 81% respecte el total. La resta de 
captacions (Plaça Catalunya, Montví de Baix, Montjoia 1 i 2, Perers i Pla Romaní) proporcionen 
individualment menys del 10% del total d’extraccions. 

Les captacions d’aigua municipal exploten essencialment dos aqüífers, el basal i el 
superior. 

El subministrament i la xarxa són municipals a través La Societat Municipal d’Aigües de 
Moià. 

La xarxa de distribució d’aigua potable de Moià  presenta una eficiència notable, ja que 
les pèrdues que si produeixen no superen el 8% del cabal que subministra. 

1.11.2 Aigües residuals: sanejament i abocament 

El sistema de sanejament comprèn 8 trams diferents en tres vessants (Fontcandelera 4 
trams, Castellnou 2 trams i Torrent Masamsó 2 trams) i per col·lectors per recollir i conduir les 
aigües residuals fins a l’EDAR. Disposa d’una estació de bombeig situada en el punt més baix 
del traçat del col·lector que discorre per la vessant Fontcandelera  

L’afluent de l’EDAR el formen les aigües residuals urbanes i industrials que provenen 
del nucli urbà i dels polígons industrials, tot i que algunes indústries tenen depuració pròpia. Es 
tracta, doncs, d’unes aigües residuals d’origen mixt, les quals comparteixen la mateixa xarxa de 
sanejament que condueix les aigües fins l’estació depuradora. 

Les activitats econòmiques ubicades al municipi de Moià aboquen les seves aigües 
residuals al clavegueram, igual que la resta de població. No obstant això i segons dades de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, hi ha una activitat del ram tèxtil, una més de l’alimentari i una del 
sector químic que compten amb sistemes propis de depuració 

La capacitat de la planta està superada tant en càrrega com en nutrients i es 
produeixen episodis de saturació amb elevada contaminació de procedència industrial. L’ACA 
assenyala com a possibles solucions un major control i inspecció dels abocaments industrials, 
la construcció d’una nova EDAR amb reducció de nutrients. 

Posteriorment al seu tractament i depuració, les aigües són abocades a la riera de 
Castellnou, de manera que l’aigua es reutilitza únicament pels regants dels horts de Castellnou. 

1.11.3 Residus 

Residus municipals 

Des de l’1 de gener de 2007, junt als de rebuig, hi ha instal·lats contenidors exclusius 
per a la recollida selectiva de matèria orgànica. Els grans generadors disposen de contenidors 
propis. La quantitat recollida és d’uns 190,6 grams per persona i dia l’any 2007, superior a la 
mitjana catalana per aquest mateix any, sent de 114,81 grams per persona i dia. 

La matèria orgànica recollida selectivament presenta uns percentatges d’impureses en 
general baixos, de l’odre del 5% de mitjana. 
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La fracció vegetal recollida selectivament la gestiona l’Ajuntament i es diposita a la 
deixalleria municipal. 

S’ha implantat la recollida selectiva de la fracció vegetal d’origen domèstic amb la 
col·locació de contenidors al costat dels de fracció orgànica. La fracció vegetal recollida té com 
a destí la deixalleria, on els materials es trituren i posteriorment es porten a una planta de 
compostatge. 

La deixalleria de Moià, gestionada en l’actualitat pel Consorci del Bages per la gestió de 
residus, dóna servei als habitants de Moià i dels municipis de l’Estany i Santa Maria d’Oló. 
Actualment els habitants de Moià també poden utilitzar la deixalleria mòbil del Consorci del 
Bages per la gestió de residus. 

Residus industrials 

El 31 % de les indústries del municipi estan inscrites al Registre de Productors de 
Residus Industrials de Catalunya, i el 70% d’aquestes realitzen la corresponent declaració de 
residus. 

Residus de la construcció 

A Moià hi ha ubicat un abocador de runes de la construcció que dona servei als seus 
habitants. 

1.11.4 Subministrament d’energia elèctrica 

El subministra elèctric a la població es composa d’una xarxa d’alta i mitja tensió servida 
per la companyia FECSA - ENDESA, que abasteix una sèrie de transformadors distribuïts per 
diversos punts del municipi. 

D’aquests transformadors en surten les línies de baixa tensió que discorren soterrades 
i/o aèries que subministren directament els punts de consum. 

1.11.5 Subministrament de gas natural 

A finals de 2008 es va iniciar el subministrament de gas natural als primers habitatges 
de la població de Moià. L’arribada del gas natural ha estat possible gràcies a la finalització de la 
construcció del segon tram de l’eix Caldes de Montbui – Sant Feliu de Codines – Castellterçol – 
Moià, juntament amb la construcció de la xarxa de distribució i subministrament interior del 
municipi. 

1.11.6 Enllumenat públic 

L’enllumenat públic del nucli urbà de Moià es antic i està subjecte a les millores que 
estableix el Pla municipal d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat exterior del municipi. 

Aquest Pla avalua la substitució o adequació de les llumeneres existents que no 
compleixin la normativa, així com la progressiva substitució planificada de les làmpades de 
Vapor de Mercuri (VM) per làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió (VSAP). Aquesta 
substitució de làmpades està en marxa en funció de les disponibilitats pressupostàries ja que 
suposa una reducció de la potència consumida i instal·lada, contribuint no només a la reducció 
de contaminació lumínica, sinó també a un estalvi real energètic. 
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2. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ GENERAL 
 

 

2.1. Punts forts 

El municipi disposa d’un entorn natural qualificat en el que perviuen activitats agrícoles i 
ramaderes importants que constitueixen una base econòmica a preservar i potenciar. 

És capital del Moianès i compta amb una malla social que li faculta exercir la capitalitat. 

Té un casc antic amb una qualitat urbana i tipològica que realça els conjunts edificats i 
posa en valor les singularitats del seu patrimoni arquitectònic. 

Té un teixit productiu que s’ha de consolidar i s’ha d’actualitzar. 

Disposa d’un seguit d’equipaments que ofereixen una qualitat de serveis que cobreix 
les necessitats i amb una qualitat notable. 

 

 

2.2. Reptes del POUM 

Manca una estructura urbana que vertebri els teixits existents. 

Falta ordenar la trama urbana que ha crescut al sud de la carretera de Manresa. 

No disposa d’uns eixos urbans clars que realcin i posin en valor els parcs i els 
equipaments i ho facin en xarxa. 

Completar i relligar la urbanització de part dels teixits existents i dotar-los de la qualitat 
necessària que faciliti la interacció social. 

Facilitar el desenvolupament de noves activitats productives. 

Ajudar a conformar un marc sostenible econòmicament.   
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2.3. Filosofia general del POUM 

El  Pla General te la capacitat d’intervenir en el territori per modificar aquells aspectes 
més físics que generen disfuncions. Ajudar a propiciar noves oportunitats o facilitar que 
s’aprofitin les existents. Estableix el marc físic i jurídic-urbanístic que faciliti la transició a un 
estadi de major qualitat. 

Ara bé el POUM no es la panacea ni pot resoldre els reptes econòmics, productius i 
socials que el municipi té plantejats, però sí que pot contribuir decisivament a establir un marc 
que ho faciliti. Aquest es el repte principal que el POUM ha resoldre. 

Per aconseguir-ho el POUM ha de perseguir: 

- Ésser un instrument eficaç que faciliti les coses en lloc de posar pegues.  

- Ser el marc del compromís polític i social en el que es plasmin les estratègies per 
ajudar la transformació del municipi. 

- Aconseguir un model urbanístic cohesionat, coherent, sostenible i equilibrat. 

- Facilitar la posta en valor i el desenvolupament dels espais naturals i rústics que es 
compaginin amb la generació d’activitat econòmica. 

- Marcar les línies i els instruments de gestió per aconseguir un model urbà que ajudi 
la interacció social i eviti l’exclusió social.  

- Ser el marc que ajudi a la creació d’activitat econòmica i l’acompanyi 
harmònicament. 
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ANNEXES 



moiàCriteris de cerca:

TemaData publicacióInstrumentMunicipi

revisió del Pla general d'ordenació23/01/1985Revisió pla general ordenació urbana
municipal

Moià

MODIF. P.G. CAN SALGOT, SECTOR 111/05/1988Modificació de pla general d'ordenacióMoià

NORMES COMPLEMENTÀRIES P.G. U.A. EL SAIOL24/02/1989Modificació de pla general d'ordenacióMoià

MODIF. P.G. FINCA CTRA. MANRESA, pk 26,96021/02/1990Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual del Pla general d'ordenació dels c. Canigó,
Feliu Comadran i altres

10/12/2007Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual 2/92 del PGO per canvi d'emplaçament de
la zona qualificada de parc urbà -Parc de Molí Nou-

14/12/1994Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana al
sector "Sot d'Aluies"

10/12/1993Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual del Pla general d'ordenació amb
transformació de la Unitat d'actuació urbana núm. 3

14/07/1995Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual del PGO per canviar la qualificació
urbanística del solar situat al carrer Canigó/Mossèn Lluís Daví

12/01/1996Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual del Pla general d'ordenació 1/97 referent a
la cruïlla dels carrers Castell de Clarà i Jacint Icart

10/11/1998Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual 1/99 del Pla general d'ordenació
corresponent a l'ampliació de la UA-11, la Bòbila

05/03/2001Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual núm.1/01 del Pla general d'ordenació
d'ampliació de la zona industrial

30/09/2002Modificació de pla general d'ordenacióMoià

modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a
l'ampliació del sector II, finca de cal Jo

06/06/2003Modificació de pla general d'ordenacióMoià

modificació puntual del Pla general d'ordenació per al canvi de
qualificació de la finca situada a l'avinguda de l'Escola Pia, 11,
per tal de passar a zona de casc antic

20/11/2003Modificació de pla general d'ordenacióMoià
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moiàCriteris de cerca:

TemaData publicacióInstrumentMunicipi

modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector IV,
cal Vives

30/05/2006Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent al
sector VI, la Pineda

17/09/2008Modificació de pla general d'ordenacióMoià

modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector V,
can Valls

30/10/2006Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació del Pla general d'ordenació relativa al canvi de
qualificació d'equipaments respecte a dos terrenys de sòl urbà

27/11/2006Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual del Pla general d'ordenació pel canvi de
sòl industrial a sòl residencial als terrenys de la fàbrica cal
Comadran

14/12/2006Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'entorn de
l'antiga fàbrica tèxtil BCH

22/04/2009Modificació de pla general d'ordenacióMoià

Modificació del Pla general d'ordenació relativa al carrer de
Sant Marc, cantonada amb la carretera de Moià

13/02/2009Modificació de pla general d'ordenacióBalsareny

modificació de les Normes subsidiàries de planejament en el
sector del carrer de Moià

11/05/2006Modificació normes subsidiàriesL'Estany

P.P. SECTOR X, ZONA INDUSTRIAL MUNICIPAL23/01/1985Pla parcial d'ordenacióMoià

Pla parcial d'ordenació de la zona de Molí Nou11/03/1996Pla parcial d'ordenacióMoià

Pla parcial d'ordenació industrial "Sot d'Aluies-Sector VII"10/12/1993Pla parcial d'ordenacióMoià

pla parcial d'ordenació del sector II, finca de cal Jo28/08/2003Pla parcial d'ordenacióMoià

Pla parcial d'ordenació referent al sector VI, la Pineda02/02/2010Pla parcial d'ordenacióMoià

Pla parcial urbanístic del sector III-A, mas Samsó31/03/2009Pla parcial urbanísticMoià
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TemaData publicacióInstrumentMunicipi

Pla especial de reforma interior de Montví de Baix05/08/1994Pla especialMoià

Pla especial de la unitat d'actuació urbanística 1504/07/2000Pla especialMoià

Pla especial relatiu a la UA-5, Residencial Mn. Esteve
Verdaguer

10/05/2000Pla especialMoià

Pla especial de la unitat d'actuació urbanística 1, situada al
nord-est del casc antic, a sobre del carrer Passarell

03/04/2002Pla especialMoià

Modificació puntual 1/2006 del Pla especial de reforma interior
de Montví de Baix, polígon A1

28/03/2008Pla especialMoià

pla especial urbanístic per determinar les profunditats
edificables i les alçades reguladores al tram sud del carrer
Passadell, entre els carrers del Vall i Molí Nou

14/06/2005Pla especial urbanísticMoià

pla especial urbanístic de la Unitat d'actuació 914/03/2006Pla especial urbanísticMoià
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IDENTIFICACIÓ I FASES Pla aprovat Cessions
Urbanit-
zat

Completar 
urbanització

No 
iniciat Edificat

Habitatge 
potencial

Sistema 
d'actuació

S. Urbanitzable NO Delimitat SND 1 X 0%

S. Urbanitzable NO Delimitat SND 2 X 0%

s/PGOU

SECTORS URBANITZABLES i Fases Pla aprovat Cessions
Urbanit-
zat

Completar 
urbanització

No 
iniciat Edificat

Habitatge 
potencial

Sistema 
d'actuació

Sector I X X X X - 75% 17

Sector II - Fase A X X X - - 25% Comp

Sector II - Fase B X - - - X 0% 66 Comp

Sector III - Fase A X - - - X 0% 154 Comp

Sector III  - Fase B - - - - X 0% 161 Comp

Sector III  - Fase C - - - - X 0% 72 Comp
Sector IV Fase A X X X - - 86% 3 Comp
Sector IV Fase B - - - - X 0% 196 Comp
Sector V - - - - X 0% 500 Comp
Sector VI X X - - X 0% 365 Comp
Sector VII - Industrial X X - X Comp
Sector X - Industrial X X X Coop

UNITATS D'ACTUACIO i Fases Pla aprovat Cessions
Urbanit-
zat

Completar 
urbanització

No 
iniciat Edificat

Habitatge 
potencial

Sistema 
d'actuació

UA 1 X X X - 0% Coop
UA 2 - X X X 50% 43 Coop
UA 3 X X X - 100% Coop
UA 4 - X X - 90% Coop
UA 5 X X X X 90% 2 Coop
UA 6 - X X - 70% Coop
UA 7 - - - - X 5% 96 Coop
UA 8 - Industrial - - - - X Coop
UA 9 X X X X 100% Coop
UA 10 - X X - 75% Coop
UA 11 - Industrial X X X Coop
UA 12 - X X - 100% Coop
UA 13 - X X - 100% Coop
UA 14 - - - - X 0% 85 Coop
UA 15 X X X X 75% 16 Coop
UA 16 - X X - 100% Coop
UA 17 - X X - 100% Coop
UA 18 - X X - 69% Coop
UA 19 - - - - X 0% 5 Coop

MODIFICACIONS DE PGO i altres Pla aprovat Cessions
Urbanit-
zat

Completar 
urbanització

No 
iniciat Edificat

Habitatge 
potencial

Sistema 
d'actuació

Urbanització Montvi Fase A X X - X 45%

Urbanització Montvi Fase B1 X X X 55%

Urbanització Montvi Fase B2 i B3 X - - X 35%

Fàbrica Comadran X X X X 70% 16

Les Faixes (cessió anticipada equipament) X - - X 0% 96

X
X
X
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Sector o Unitat d'Actuació executada

Sector o Unitat d'Actuació pendent de cessions o urb anització

Sector o Unitat d'Actuació no iniciats



Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Departament de Cultura

Num. registre Nom Protecció
Patrimoni Arquitectònic

1 417 CASA NATAL DE RAFAEL CASANOVA 425195 4629442 BCIN
2 1146 CASTELL DE CLARÀ 423700 4630432 BCIN
3 1147 CASTELLNOU DE LA PLANA 425618 4628441 BCIN
4 1148 EL SAIOL COMTAL 425022 4628931 BCIN

5 16674
CAPELLA DE SANT ANDREU DEL 
CASTELL DE CLARÀ 423711 4630399 BCIL

6 16675 CASTELL DE RODORS BCIN

7 16676
PARRÒQUIA DE SANT FELIU DE 
RODORS 423923 4632751

8 16677
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA 
MARIA DE MOIÀ 425224 4629471 BCIL

9 16687 CASA PARROQUIAL 425132 4629485
10 16688 AJUNTAMENT 425104 4629594
11 16689 CAL CAMPANER 425218 4629442 BCIL
12 16690 PLAÇA PORTICADA 425180 4629500
13 16691 LA VOLTA-EL PONT 425240 4629477
14 16692 CONVENT DE LES JOSEFINES 425140 4629518
15 16693 CA L'ANDREU 425091 4629464
16 16694 CAN SOLA 425014 4629456
17 16695 CAL GUARDIANA 425219 4629571
18 16696 CASAL CERDANYÀ DESAPAREGUT
19 16698 CAPELLA DE SANT JOSEP 424938 4629576 BCIL
20 16699 CARRER SANT SEBASTIÀ 425004 4629614
21 16700 CAL TAPADORES 425255 4629173

22 16701
ESCUT DE MOIÀ-ORNAMENTACIONS 
DEL CARRER DEL PONT 425238 4629487 BCIN

23 16702 CASA DELS VILADOMIU 425280 4628962
24 16703 CAL PERXER 425179 4629532
25 16704 BUST DE CAL POU PETIT
26 16705 CARRER DE LES JOIES 425120 4629547
27 16708 HOSPITAL DE MOIÀ
28 16709 CAFÈ-BAR SANT GRAAL 425081 4629528
29 16710 CAL GALLART 425266 4629028
30 16711 TORRE DE LA GRANOIA 427050 4630442 BCIL
31 16712 MAS LA PINEDA 424305 4629546
32 16713 CASA DELS ORRIOLS 425133 4629345
33 16714 CAL QUIRZE
34 16715 ANTIGA CASA DE LA VILA 425083 4629635

35 16716
ANTIGA CASA FRANCESC 
VILARDELL 425330 4629240

36 16717 COLÒNIA VILARDELL 425302 4629246
37 16718 CASA DE LA COMA 425184 4629418
38 16719 CAL CANET 425190 4629416

39 16720
CASES DEL TENOR FRANCESC 
VIÑES 425285 4629496

40 16722 MUSEU DEL PARC 424957 4629499
41 16723 PARC MUNICIPAL 424909 4629418
42 16726 MONUMENT A SANT SEBASTIÀ 425120 4629625
43 16727 CAL BOU 425131 4629465 BCIL
44 16728 CA L'ESCABELLAT 425155 4629428 BCIL
45 16729 LLINDES
46 16730 RELLEU DE FERRER 424918 4629585
47 16731 CASA BUSSANYA 425216 4629503
48 16732 CAL FÀBREGAS 425100 4629561
49 16733 COL·LEGI DELS PARES ESCOLAPIS 424989 4629668

50 16734
ESGLÉSIA DEL CONVENT ESCOLA 
DELS ESCOLAPIS 425002 4629687 BCIL

51 16736 ESCUT DE LA FONT VELLA 425095 4629580 BCIN
52 16737 MAS LES COMES 429888 4629715
53 16739 MAS VILARJOAN 422003 4628380 BCIL
54 16740 MAS SOLER DE TERRADES 424910 4634060
55 16741 MAS SERRAMITJA 421117 4627240
56 16742 POUA VELLA DE LA FRANQUESA 425354 4627608
57 16743 TORRE DE CASANOVA 428402 4630235 BCIN
58 16744 MAS LA GÒNIMA GRAN 426135 4627128
59 16745 MAS EL PRAT DE LA PLANA 426583 4628396 BCIL
60 16746 MAS BALLABÚS 426583 4629789

61 16747
CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DEL 
REMEI 425166 4628707 BCIL

62 16748 MAS MONTVI DE BAIX 424844 4631121
63 16750 MAS EL MASOT 427283 4629086 BCIL

Coordenades UTM



64 16751 MAS LA GUANTERA 428756 4633652
65 16753 MAS LA GRANOIA 427101 4630474 BCIL
66 16754 MAS EL GOMAR 430285 4629972 BCIL

67 16755
CAPELLA DE SANTA EUGÈNIA DEL 
GOMAR 430263 4629968 BCIL

68 16756 MAS EL GARFIS 428334 4633990
69 16757 CAN CASAGEMES 422628 4629049
70 16758 MAS BOLEDERES 429565 4632347
71 16759 MAS VILALTA 424687 4632770 BCIL

72 16760
CREU DE TERME DE LA CAPELLA 
DEL REMEI BCIN

73 16761 MAS LA MORETONA 420883 4629260 BCIL

74 16762
PEDRÓ DE SERRAMITJA O SANTA 
MAGDALENA 421394 4627381

75 16763 CAPELLA DE SANTA MAGDALENA BCIL

76 16764
ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT 
PERE DE FERRERONS 427643 4631367

77 16765 MAS LA COMA 425574 4626570

78 16766
ERMITA DE SANT JAUME DE LA 
COMA 425769 4626576 BCIL

79 16767 MAS BUSSANYA 422295 4629938

80 16768
CAPELLA DE SANT JACINT DEL MAS 
BUSSANYA 422290 4629861

81 16769 CAL TANAY 425219 4629545
82 16770 EL MOLÍ DEL PUJOL 426006 4629384
83 30711 CREU DE TERME
84 30713 CREU DE TERME
85 34753 CAL PLÀCID BCIL
86 34754 RECTORIA BCIL
87 34755 CA L'ESQUILET BCIL
88 34756 CAL PARRAC BCIL
89 34757 CAN BATLLES BCIL
90 34758 CAL TEULER BCIL
91 34759 CAL CASACARCER - CASAGARSA BCIL
92 34760 CAL ROS BCIL
93 34761 CAL PASTORET - CAPELLETA BCIL
94 34762 CA L'ANFRUNS BCIL
95 34763 CAL LLOBERES BCIL
96 34764 CAL NEGRE BCIL
97 34765 CAL CALDERÓ BCIL
98 34766 CAN ROCAFORT BCIL
99 34767 CAL CARNÉ BCIL

100 34768 EL RIU BCIL
101 34769 FERRERONS BCIL
102 34771 CODINACS BCIL
103 36861 PONT DE LES GRAUS 426150 4629581
104 37159 POU DE GLAÇ 425409 4627627
105 39895 LA FONT VELLA

106 42207
CUP DE CÒDOL O TINA DE LA CASA 
LES VINYES

Patrimoni Arqueològic

1 1518 COVA DE LES TEIXONERES 429425 4628625 BCIL
2 1519 VILACLARA 421814 4630577 BCIL
3 1520 COVA DEL TOLL 429408 4628698 BCIL
4 1521 BALMA DEL GAI 428510 4629862
5 1522 LES UMBERTES 427757 4626603
6 1523 SANTA MAGDALENA 422044 4627580
7 1524 PLA DEL CUSPINAR 429513 4629440 BCIL
8 1525 LA GRANOIA 427123 4630422
9 1527 PUIG RODÓ 427730 4633430 BCIL

10 1528 LA GROSSA 420201 4628860
11 1533 DOLMEN DE PERERS 428660 4629413

12 8058
C. FRANCESC VINYES - C.SANT 
ANTONI 425104 4629514

13 14196 CARRER DE SANT ANTONI 13 425122 4629464
14 14207 MAS GOMAR 430288 4629971
15 20486 ROCA DE PASSARELL 425473 4631256
16 20487 CASTELL DE CLARÀ 423701 4630432
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