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Resum del primer debat amb experts.  

Seminari web 1: Presentació de l’Avanç del PDUAECO de la Conca d’Òdena. 
 

L’objectiu d’aquest document és fer un resum de l’activitat realitzada el dia 2 de juliol de 2020 i 
donar resposta a les qüestions plantejades durant la presentació realitzada de manera virtual, i que 
es pot visualitzar en aquest enllaç. 

Durant la sessió es va  obrir un torn de preguntes de l’audiència, però amb els condicionants 
inherents al format virtual, al volum de preguntes recollides i a la demanda d’algunes persones 
assistents al seminari web, s’ha valorat oportú fer aquest document, en el qual s’intenta donar 
resposta a les qüestions plantejades. 

Cal recordar també, que si es generen més comentaris i sobretot propostes en relació amb el 
PDUAECO, recomanem formular-les mitjançant l’eina del participa.gencat.cat, on podran ser 
gestionades i respostes de manera més eficient. 

 

Dades de l’activitat 

Dia 2 de juliol de 2020 
Durada 18.30 a 20.15 hores. 
Lloc Trobada virtual. Canal de YouTube Mancomunitat de la conca d’Òdena. 

 

Descripció de l’activitat. 

L’objectiu d’aquest primer seminari web va ser presentar el PDUAECO de la Conca d’Òdena.  

Per aquesta presentació es va comptar amb Josep Armengol, com a Sub-Director General d’Acció 
Territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i Ramon 
Queralt, Director tècnic de la Llena, consultoria de serveis i projectes ambientals, encarregats de la 
redacció de l’informe ambiental. 

L’estructura del seminari va ser la següent. 

• Benvinguda i presentació del procés participatiu i dels ponents. 
• Presentació per part dels ponents de l’avanç del PDUAECO. 
• Debat entre els ponents en base a les preguntes del moderador. 
• Respostes a les preguntes de l’audiència per part dels ponents. 
• Tancament del debat, comiat i agraïments. 

 

Participació i preguntes recollides. 

Al directe de seminari web va haver-hi un màxim de 58 visualitzacions en directe. La mitjana de 
visualitzacions va oscil·lar entre les 50 i 55 persones. 

Pel panell de comentaris del canal de YouTube es van recollir i traslladar un total de 6 preguntes als 
ponents. També es van respondre 4 preguntes directament al xat de YouTube, vinculades aquestes 
últimes al procés participatiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=to59y82wuTI
https://participa.gencat.cat/processes/PDUAECOConcaOdena
https://www.youtube.com/watch?v=to59y82wuTI
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RESPOSTES PER TEMES 

Per facilitar que cada expert pogués respondre les preguntes segons el seu perfil tècnic, es van 
agrupar les preguntes i preocupacions en cinc blocs diferents.  

També s’ha intentat agrupar les preguntes i donar una resposta que pogués acollir les principals 
qüestions i preocupacions. 

 

Tema 1: dubtes sobre el procés participatiu i canals de participació. 

Pregunta 
Una pregunta @Raons Cooperativa: podrem formular les preguntes del webinar directament per aquí, o cal 
que les enviem via el portal participa.gencat? 
Disculpeu, una altra pregunta: la gravació del webinar es podrà recuperar posteriorment? 
el document inicial estratègic quan serà accessible? 
La presentació dels ponents dona per fet que cal crear 360-460 noves ha industrials. El procés participatiu 
permetrà posar a debat aquesta decisió i valorar la opció de no ampliar sòl industrial? 
Aquest procés de participació és el que formarà part de l'avanç del document PDUECO? 
Sobre les preguntes no respostes, @Raons Cooperativa - si les formulem al web (entenc que a la pàgina 
d'aquest webinar?), tindran resposta totes per part dels ponents? En quin termini? 
Per què ens hem de prendre seriosament aquest procés si no es votaran les propostes ni seran vinculats? 
Territori i MICOD haurien d'agafar compromisos per tenir credibilitat 

 

Resposta: 

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter 
directament vinculant, però sí podran tenir incidència i ser incorporades en el PDUAECO.  

Les institucions responsables en primer lloc  difondran els resultats del procés participatiu, 
de totes les activitats i canals de participació que s’hauran dut a terme, mitjançant el portal 
participa.gencat.cat.  

Aquests resultats seran valorats abans de l’aprovació inicial, i s'incorporaran aquelles 
propostes que es valorin positivament. Posteriorment a l’aprovació inicial del PDUAECO, es 
farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines 
s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o 
exclusió. 

En el procés participatiu es pot participar de diferents maneres: primer mitjançant l’eina del 
participa.gencat.cat, on es pot consultar la informació generada i fer-nos arribar les 
propostes. Durant el mes de juliol s’han organitzar una sèrie de seminaris web de caire 
informatiu i de debat sobre el PDU i el seu impacte en la Conca. Per aquests seminaris es 
poden fer preguntes prèvies per als ponents mitjançant el portal participa.gencat.cat. 

Amb el canal de YouTube es poden fer preguntes sobre el que comenten les persones 
expertes i podem traslladar unes poques preguntes degut a la limitació de format i de temps 
que tenim amb aquesta eina. Recomanem que els comentaris i propostes sobre el procés i 
el PDU es canalitzin mitjançant el web de participa.gencat.cat. 
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Al mes de setembre, a partir del document inicial i tenint en compte les aportacions 
prèviament recollides es realitzaran dos tallers participatius on posarem a debat les àrees 
d’implantació de les activitats econòmiques i recollirem les aportacions i comentaris que 
sorgeixin en les sessions. 

Desprès d’aquestes accions es presentarà un resum del procés participatiu on es mostraran 
els impactes que ha tingut les aportacions recollides en el procés participatiu en el 
document del PDU. 

Els documents inicials i tota la documentació tècnica del PDU es pot consultar en aquest 
enllaç. 

També us informarem dels resultats i es penjaran tots els vídeos dels seminaris web al 
portal de participa.gencat.cat. 

 

Tema 2: Dubtes i comentaris sobre l’equilibri entre activitats econòmiques. 

Pregunta 
Quan dieu que hi ha demandes de sòl industrial i parcel·les més grans de les que tenim ara, de quin tipus 
d’empresa parleu? Quin sector, activitat i model d’ocupació preveuen que s’implanti aquí? 
Afectar 300h de zona agroforestal ajudarà a pal·liar aquesta crisi? No hi ha alternatives d millora econòmica 
més sostenible com ls q proposa la Comissió Europea amb el Pacte Verd Europeu o la ONU? 
Si aquest planejament es fa, l'activitat agrària quedarà de manera residual apropar-nos a perdre la sobirania 
alimenària i a més perdem la subirania muncipal a nivell urbanistic? 
Quantes empreses podeu assegurar amb noms i cognoms i quants llocs de treball suposen? 
Per què alguns sectors volen carregar-se Can Morera a qualsevol preu i en canvi ningú s'oposa a eliminar 
tots els pulmons del voltant immediat? 

 

La majoria d’aquestes qüestions s'abordaran en el segon seminari web, que parla sobre model 
econòmic de la Conca d’Òdena. Farem arribar aquestes preguntes als ponents el dia del seminari 
perquè les puguin respondre. 

De totes maneres des del punt del vista de la redacció del PDU i el seu impacte ambiental a 
aquestes s’ha estimat afegir les següents respostes. 

 

El PDUAECO es treballa i es tramita en paral·lel a l’avaluació d’impacte ambiental, a la que la 
majoria de plans estan sotmesos. L'equip de redacció del Pla integra un equip 
d’ambientalistes que té com objectius vetllar per la protecció d’aquells espais de major valor 
ambiental, integrar els nous desenvolupaments, minimitzar els possibles impactes i millorar 
tot allò que ambientalment es valori com a potencialitat. 

Pel que fa al sector de Can Morera, el PDUCO actualment preveu una implantació d’activitat 
econòmica de 318 ha en aquest àmbit. El PDUAECO té per objecte revisar aquesta previsió i 
pot decidir mantenir, modificar o bé eliminar aquest creixement. 

El document d’avanç del PDUAECO opta per eliminar aquesta previsió en base als criteris 
explicats durant la presentació i que es poden consultar amb més detall en el document 
d’avanç. 

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/05_planejament_urbanistic/plans_directors_urbanistics/PDU_en_curs/docs_avanc/doc_avanc_PDUAECO.pdf
https://participa.gencat.cat/processes/PDUAECOConcaOdena
https://www.youtube.com/watch?v=75zUkrW5vxI
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Tema 3: Governança del PDUAECO. 

Pregunta 
Si la governança de nous polígons industrials es fa a nivell supramunicipal qui recaptaria els impostos, 
taxes, llicències d'obres etc? 
En cas que els beneficis es distribuissin entre els municipis de la Conca, es distribuirien també entre tots els 
beneficis que genera ara el Polígon de les Comes d'Igualada? 
Quin és l’import invertit fins a dia d’avui en l’elaboració del PDU i el procés participatiu i quin és l’import total 
pressupostat? Quina part assumeix la MICOD i quina la Generalitat? 
Si aquest planejament es fa, l'activitat agrària quedarà de manera residual apropar-nos a perdre la sobirania 
alimenària i a més perdem la subirania muncipal a nivell urbanistic? 

 

Resposta: 

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) té les competències que li 
deleguin els ajuntaments i està previst que sigui l’òrgan de governança supramunicipal 
efectiu del PDU. Aquest fet és un factor diferencial respecte d’altres territoris de Catalunya i 
garantia de governança supramunicipal del PDU. Els ajuntaments, a través de la MICOD, 
col·laboren en la redacció del PDU, per tant, formen part de la presa de decisions sobre les 
condicions que establirà el PDU pels nous desenvolupaments. 

El PDU determinarà les condicions de governança d’aquest, així com d'establir el sistema de 
repartiment de càrregues i beneficis. Es preveu que sigui la MICOD, amb el corresponent 
acord entre els ajuntaments que la componen, la responsable de la gestió supramunicipal i 
l’encarregada de disposar el repartiment de càrregues i beneficis.  

Els costos de la redacció dels documents es repercutiran a les càrregues que hauran de 
suportar els propietaris dels futurs sectors d’activitat econòmica. 
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Tema 4: Dubtes sobre l’impacte ambiental. 

Pregunta 
Donat que la davallada del biodiversitat és un aspecte principal en l'agenda verda, perquè no s'ha inclòs dins 
l'estudi de sensibilitat? 
Donat que la conca és un sistema d'abastament hídric depenent d'altres conques com és que no es planteja 
en l'estudi de sensibilitats? 
Dues preguntes d'aigua és vida: quins efectes tindria en el consum d'aigua l'exposat atenent que l'aqüífer de 
la conca està molt explotat i ja ens hem hagut de connectar a la llosa del cavall?  

 

Resposta 

El tràmit ambiental s’inicia amb la presentació del document d’objectius i propòsits generals 
del PDU (DOPG) i del document inicial estratègic (DIE) davant l’òrgan ambiental competent, 
que efectua les consultes als organismes, associacions i entitats i elabora el document 
d’abast de l’estudi ambiental estratègic (EAE).  Un cop passat el període d’exposició pública, i 
havent incorporat el resultat de les al·legacions, informes sectorials i audiències als 
ajuntaments, l'EAE es presenta a l’òrgan ambiental juntament amb la proposta del Pla,  per 
tal de sol·licitar la declaració d’impacte ambiental favorable, indispensable per aprovar 
definitivament el Pla. 

Es pot consultar l’esquema de les fases de tramitació del pla a la darrera diapositiva de la 
presentació del webinar. 

 
El capítol "2.2. Medi biòtic" amb els apartats "2.2.1. Context biogeogràfic", 2.2.2. Vegetació 
actual", "2.2.3. Hàbitats d’interès comunitari, arbres monumentals i forests d’utilitat pública", 
"2.2.4. Fauna" i "2.2.5. Espais naturals i figures de protecció i/o gestió", analitzen la 
biodiversitat des de cadascun d'aquests punts de vista i no en debades, l'anàlisi de la 
sensibilitat ambiental inclou i pondera la vegetació actual en relació amb els Hàbitats 
d'Interès Comunitari (HIC). Això no obstant, en el document que va per a l'aprovació inicial, 
l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE), s'incorporarà un apartat específic sobre l'impacte sobre 
la biodiversitat. 

 
Efectivament, l'impacte sobre els recursos hídrics, és a dir, la suficiència de recurs és un 
element que en planejament s'introdueix en la segona fase, en el document que va per a 
l'aprovació inicial, l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE), en el qual, disposem de superfícies 
més ajustades a l'ocupació real, tot tenint en compte que els càlculs es realitzen sobre la 
base de la superfície efectiva d'ocupació i els usos previstos. 
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Tema 5:  Dubtes sobre els instruments de planejament i ocupació del sòl. 

Les preguntes que s’han respost durant la presentació per part dels ponents sobre aquest tema han 
sigut les següents 

 

Pregunta 
Quins aspectes del PDUCO vigent s'ha previst modificar en relació a sòls industrial o residencials dels 
diferents municipis? 
Per que un territori com la conca d’Odena és “millor” opció per a 300ha logístiques / industrials que, no se, 
per exemple Vilafranca del Penedès? Quines son les avantatges comparatives de la Conca? Es a dir, a 
escala catalana, per que a la conca? 
El PDUAECO incorpora 4 sectors estratègics. Crec que són complementaris buscant especialitzacions i 
podríem optar a transformar-los tots. Per què es vol descartar l’únic sector on hi ha projecte? 
La Llei d’Espais Agraris estableix el sòl agrari periurbà com a estratègic a conservar. Com encaixa tenint en 
compte les conseqüències econòmiques i ambientals que això suposa pel sector agrari? 
El Pla Territorial Parcial del Penedès ha de servir per guiar els PDUs, està en procés de redacció. Per què es 
vol aprovar aquest PDU abans del marc estratègic consensuat i adaptat? 
Si es igual Vic, que Manresa, que Vilafranca del Penedès o Igualada, per que aquestes 400ha es proposen a 
Igualada? Que tenim diferent aquí? 

 

Pregunta 
Per què el Departament va desclassificar 40Ha a Òdena de sòl industrial fa 2 anys al Pla de la Masia i ara 
resulta que falta sòl industrial? 
Seria requisit indispensable que tot sòl industrial nou estigui al costat d'un eix ferroviari? 
Si l'Aeròdrom no genera cap benefici pel municipi d'Òdena i només genera despesa, que és el que passa 
actualment, es podria eliminar l'Aeròdrom ja que és el millor sòl i més pla per fer-lo industrial? 
Aquest trebol de municacions a l'a2 dels mapas no existeix. Com és que es dibuixa? 

Es compatible tenir sòl ràpid perquè les empreses no no passin de llarg amb uns trens que no 's'esperen ni a 
curt ni a mig termini? 
Can morera seria un creixement sense continuïtat amb cap preexistencia i al que caldria construir-li una 
nova carretera. “Un bolet” en mig del mosaic agroforestal. Quin sentit te aquesta localització? 
Si tanta falta hi ha de sòl industrial, per què no s'ha tirat endavant el Polígon de Cuir si ja estava aprovat 
inicialment el 2015? 
Els altres sectors inclosos al PDUAECO no tenen tantes possibilitats com Can Morera. Per què fa setmanes 
es va publicar que el projecte estava pràcticament descartat? 
Com pot ser que l'alternativa 2, tot i cancel·lar el sector de Can Morera (que és el que té més possibilitats 
comercials) sumi més hectàrees que l'alternativa 1? 
Per que no se amplia el polígon de la Pobla ? 
L'objectiu d'aquest document és aconseguir la ratio d'un 65% de polígons buits de Catalunya. No valdria la 
pena omplir aquests? 

 
En aquest cas, moltes de les preguntes van ser respostes al primer seminari web, durant les 
explicacions inicials i també a les rondes de preguntes de l’audiència.  
 
També es traslladaran les preguntes vinculades a l’ocupació de sòl industrial i a la posició 
estratègica de la Conca d’Òdena als ponents del segon seminari web. 
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A continuació es responen les principals qüestions agrupades en temes per intentar sintetitzar les 
respostes: 
 

Relació amb les infraestructures (Aeròdrom, ferrocarril, autopista?). 
El PDUAECO ha avaluat la relació dels nous assentament proposats amb les 
infraestructures actuals i previstes. Aquest factor forma part dels criteris d’avaluació dels 
nous desenvolupaments. 

S’han incorporat als plànols les vies de comunicació que actualment estan en fase projecte 
com per exemple en el cas l’accés sud a Igualada des de la Ronda Sud i la variant de 
l’autovia A2 a l’altura de Castellolí i Òdena. 

L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) s’analitza la mobilitat actual, les xarxes 
de transport existents i fa una primera diagnosi de les propostes del DOPG. En la següent 
fase del pla, en el document per l’aprovació inicial, s’elaborarà l’Estudi de Mobilitat complet 
on s’avaluarà de manera més detallada els impactes sobre la mobilitat dels diferents 
emplaçaments. 

Criteris per escollir els sectors estratègics que es prioritzaran. 

Els criteris per escollir els sectors estratègics són múltiples i de naturalesa molt diversa. A la 
presentació, els ponents han explicat, de manera sintètica, els criteris més rellevants, des de 
l’encaix urbanístic i territorial fins al punt de vista ambiental i social. Es poden consultar amb 
detall al document d’avanç del pla, mitjançant aquest enllaç. 

 

Pel que fa al sector de Can Morera, el PDUCO actualment preveu una implantació d’activitat 
econòmica de 318 ha en aquest àmbit. El PDUAECO té per objecte revisar aquesta previsió i 
pot decidir mantenir, modificar o bé eliminar aquest creixement. 

El document d’avanç del PDUAECO opta per eliminar aquesta previsió segons els criteris 
explicats durant la presentació i que es poden consultar amb més detall en el document 
d’avanç. 

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/05_planejament_urbanistic/plans_directors_urbanistics/PDU_en_curs/docs_avanc/doc_avanc_PDUAECO.pdf

