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1 CONCEPTES INTRODUCTORIS 

 

1.1 CONSIDERACIONS SOBRE AQUEST ISA 

Donat que inicialment estava previst que la modificació del PGO de 
Vilanova i la Geltrú en l'àmbit del Torrent d'en Parellada es 
tramitaria en paral·lel amb el Pla Especial per a la implantació 
d’obres i usos en aquest àmbit, Informe de Sostenibilitat Ambiental 
preliminar (endavant ISAP) presentat, i que va ser objecte del 
document de referència (OTAABA20130211/URB 182-2013),feia 
referència tant a la modificació del PGO com al Pla Especial.  

Atès que finalment es tramet primer la modificació i després el Pla 
especial, aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental (endavant ISA) 
es referirà només a la modificació del PGO, deixant les 
consideracions respecte el pla especial per quan es tramiti aquell. 
Això no obstant, l'àmbit d'estudi es mantindrà tal com es va 
presentar en l'ISAP, és a dir, coincidirà amb l'àmbit del Pla especial. 
En definitiva, els primers capítols contenen informació addicional 
que tampoc interfereixen ni contradiuen l'anàlisi ambiental que es 
fa en aquest estudi. 

Aquest ISA s’ha elaborat d’acord amb la llei 1/2010 d’Urbanisme i la 
llei 3/2012, que la modifica ( art. 32), i el seu contingut s’ajusta a  

 

 

l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme i al document de referència abans 
esmentat. 

 

1.2 OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ DEL PGO DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ  

 
D’acord amb els serveis tècnics municipals, s’ha previst la 
modificació puntual del planejament vigent amb la finalitat de 
canviar la qualificació d’un tram de la finca de clau 20 a clau 18 per 
adaptar el planejament a la situació actual, ja que la canalització de 
les aigües procedents de la C-32 transcorre paral·lela i tocant a 
aquesta, a diferència del que es troba grafiat en el PGO vigent. 

La superfície objecte de la modificació es correspon amb la 
bifurcació del "Torrent d'en Parellada", prop del seu entroncament 
sud amb l'autovia "Pau Casals" (C-32), on la construcció de 
l'autopista va suposar canvis que no van quedar reflectits en el 
planejament vigent. 
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1.3 UBICACIÓ GEOGRÀFICA DE L'ÀMBIT 

  

figura 1. Situació de l’àmbit a modificar, en color rosa 
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L’àmbit d’estudi se situa al nord del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, més concretament, a la finca “el Pedroell”, situada al nord 
de la ciutat, entre la circunvalació (C-31) i l’autopista de “Pau 
Casals” (C-32). S’hi accedeix a través de la carretera C-15 de 
Vilanova a Igualada, P.K. 2,5 i pel camí asfaltat d’accés, en el T. M. 
de Vilanova i la Geltrú (Garraf). 

 

figura 2: Ubicació de la finca "el Pedroell" (vermell) on es preveu 
modificar el PGO. Font: l’IDEC (infraestructura de dades espacials de 
Catalunya). Base topogràfica: Topografic 1:50.000 de L’ICC 

Dins aquesta finca hi ha 4 edificacions preexistents, corresponents a 
les Bodegues Jaume Serra” on des de la dècada dels 80 s’hi 
elaboren vins i caves.  

 
 
figura 3: Vista de del sudoest de l’àmbit. En primer terme, les 
edificacions existents, i entre aquestes i l’autopista, la finca on es troba 
l’espai objecte de modificació 
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2 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

2.1 PGO Vilanova i la Geltrú 

El Planejament Vigent en l’àmbit és la revisió del PGO de Vilanova i 
la Geltrú de l’any 2011. L’àmbit a modificar se situa en sòl no 
urbanitzable amb la següent qualificació: 

- Clau 20: Correspon a les zones de protecció i servitud afectades 
per la línia elèctrica d’alta tensió , que transcorrent paral·lel a 
l’autopista, creua sobre rasant l’àmbit d’oest a est, i un barranc, 
perpendicular a aquesta, que va ser desviat cap al torrent de la 
Parellada i canalitzat el febrer de 2011, amb una autorització de 
l’ACA. (definició a l’art. 270.del PGOM). Segons l’art. 259 de las NN 
UU del PGO es permet l’ús agrícola. 

L'àmbit a modificar limita per l'oest amb la clau 23 i per l'est amb la 
clau 18, que es descriuen a continuació: 

- Clau 23: Correspon a la zona de protecció natural i paisatgística, 
ocupada per les antigues bodegues JAUME SERRA. Compren els sòls 
no urbanitzables, forestals o reforestats que per les seves 
condicions naturals han de ser objecte d’una especial protecció, 
impedint les actuacions que puguin perjudicar-ne els valors 
forestals, paisatgístics i naturals. En aquesta zona s’autoritza l’ús 
agrícola en parcel·les agrícoles existents i en explotació (como és el 

cas) i en les condicions de la clau 18b. (definició a l’art. 275.del 
PGOM).  

- Clau 18: Correspon al sòl de valor agrícola , que s’ha de preservar 
de processos d’edificació aliens a la pròpia producció agrícola. 
(definició a l’art. 265. i limitacions en els art. 266 i 267 del PGOM). 
Segons l’art. 259 de las NN UU del PGO es permet l’ús agrícola. 

- Clau 18b: Correspon al sòl agrari de valor paisatgístic. Compren els 
terrenys agrícoles i forestals que a més del contingut de l’art.265, 
les seves condicions naturals i paisatgístiques han de ser objecte 
d’especial protecció impedint-ne les actuacions que puguin 
perjudicar els seus valors. Es regeix pels paràmetres de l’article 267 
amb algunes limitacions. 

 

figura 4.Qualificació de l’àmbit segons el planejament vigent. En negre 
es delimita el contorn de la finca del Pedroell 



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú  2Relació amb altres plans i programes 

9 

  

2.2 PLA TERRITORIAL DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA 

El municipi de Vilanova i la Geltrú es troba dintre de l’àmbit territorial del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat l’abril de 
2010 (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010), que comprèn el territori que abasten les comarques de l'Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, 
Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb una superfície de 3.236 km2 repartits entre 164 municipis. El Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona té una posició jeràrquica superior al planejament urbanístic municipal o supramunicipal al qual dóna normes d’aplicació directa, 
directrius que aquest haurà de desenvolupar i concretar obligadament i recomanacions. D’aquesta manera, el planejament territorial coordina 
i harmonitza a una escala superior els diversos plans urbanístics que es puguin formular en el seu territori. 

El municipi de Vilanova i la Geltrú s’inscriu d’acord amb el PTMB dins un continu urbà de Vilanova-Roquetes, àrea de reforçament nodal de 
nivell metropolità a desenvolupar a mig i llarg termini. Les estratègies proposades per a Vilanova són diverses, tot i que no afecten a l’àmbit 
d’estudi, tal i com s’observa en la figura 7 

 
 

figura 6. Plànol del “Sistema Urbà: Estratègies urbanes” del PTMB a Vilanova i la Geltrú. 
Ubicació de l’àmbit en vermell.( ) 
 

 

 

 

 

 

figura 5. Estratègies urbanes del PTMB 
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D’acord amb la figura 7, l’àmbit d’estudi es troba inclòs en la matriu 
d’espais oberts, que es descriu a continuació: 

2.2.1 SISTEMA D’ESPAIS OBERTS 

El Pla ha distingit tres categories bàsiques d’espais, en funció del 
seu nivell de protecció: 

Espais de protecció especial d’interès natural i ambiental: S’inclouen 
en aquesta classe aquells espais en què concorren valors que 
justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les 
possibilitats de transformacions que els poguessin afectar.  

Espais de protecció especial de la vinya: S’inclouen en aquest tipus 
d’espais les àrees d’alt valor agrícola amb conreu de vinya amb 
Denominació d’Origen (DO), indicacions geogràfiques protegides 
(IGP) i produccions ecològiques, així com les àrees dedicades a 
altres conreus i a activitats relacionades amb l’agricultura, 
ramaderia, producció vitivinícola i activitats relacionades, dins dels 
àmbits assenyalats als plànols d’ordenació.  

Espais de protecció preventiva del mosaic agroforestal (definició de 
l’article 2.8 del PTMB) S’inclouen en aquest tipus els espais 
classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que 

no hagin estat considerats de protecció especial, però als quals es 
reconeix,en conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, 
sovint, la seva condició d’espai de transició entre els assentaments 
urbans i els espais oberts de protecció especial. 

El Pla considera que cal protegir preventivament aquests 
espais,sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació 
urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla 
estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a 
ésser urbanitzades i edificades, si s’escau. Tanmateix, el Pla preveu 
la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a 
cada nucli, es puguin admetre en casos justificats implantacions 
d’activitats o instal·lacions de valor estratègic general i d’especial 
interès per al territori, a través del procediment que el Pla 
determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient de 
la iniciativa. 

 

L’àmbit d’estudi es troba inclòs en la categoria d’espais de protecció 
preventiva del mosaic agroforestal 

 



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú  2Relació amb altres plans i programes 

11 

  

figura 6. Plànol dels “Espais 
oberts: Proposta amb 
planejament” del PTMB a 
Vilanova i la Geltrú. Ubicació de 
l’àmbit en vermell. 
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Els Espais de protecció preventiva, dins els quals es troba inclòs 
l’àmbit d’estudi, venen regulats per l’article 2.9 del PTMB, que es 
transcriu literalment a continuació: 

1. Els espais de protecció preventiva estan subjectes a les limitacions 
que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no 
urbanitzable. 

2. Els plans d’ordenació urbanística municipal poden, si s’escau, 
classificar com a urbanitzables les peces d’espais de protecció 
preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en 
funció de les opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació 
urbanística municipal adopti d’acord amb les estratègies de 
desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla i tenint 
present els valors naturals, ambientals i/o agraris a conservar. En 
cas que calgui transformar espais de protecció preventiva serà 
necessari analitzar amb detall els valors que hi concorren i cercar la 
compatibilització màxima de les actuacions amb el manteniment 
dels elements i valors de major interès, de forma especial en els 
espais qualificats com d'elevat interès a l'annex 3 de l'Informe de 
Sostenibilitat Ambiental. 

Consultat aquest annex, s’observa que els espais de protecció 
preventiva de Vilanova i la Geltrú són analitzats amb més detall en 
la fitxa 1, que es representa en el següent plànol: 

 

figura 7 Espais de protecció preventiva de Vilanova i la Geltrú. Font: 
annex III de l’ISA del PTMB.  
 

Segons aquesta imatge, l’àmbit d’estudi se situa sobre un espai 
d’elevat interès agrícola, i limita amb un espai d’elevat interès per la 
flora, vegetació i fauna 
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Segons la diagnosi que es fa en aquest annex, gairebé la meitat dels 
espais de protecció preventiva d’aquest àmbit no presenten un 
valor aparent rellevant, més enllà de la seva ubicació estratègica 
entre el sistema urbà i els espais naturals protegits de la serralada 
Litoral. Existeix també una notable presència d’espais d’interès 
agrari, principalment vinculats al conreu de la vinya, de 
considerable valor socioeconòmic i que caracteritzen els paisatges 
del Penedès. En aquest sentit, la delimitació de la protecció 
preventiva que realitza el Pla s’ajusta sensiblement als espais de 
plana, qualificant com a protecció especial les zones forestals que 
els envolten. La possible transformació futura d’alguna peça d’espai 
preventiu hauria de garantir al màxim el manteniment de l’activitat 
agrària allà on fos possible, respectar les seves estructures pròpies 
(camins, recs, edificacions) i assegurar una adequada vora urbà-
espai obert. 

3. Els espais de protecció preventiva que mantinguin la classificació 
de sòl no urbanitzable han de continuar subjectes a les limitacions 
pròpies d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que estableixi 
en cada cas el pla d’ordenació urbanística municipal i altres 
instruments de planejament urbanístic, si s’escau. Sense perjudici de 
les restriccions específiques per a determinades àrees establertes en 
el pla d’ordenació urbanística municipal o altres instruments 
urbanístics, cal considerar, en general, els espais de protecció 
preventiva com una opció preferent davant de la dels espais de 

protecció especial per a implantacions admeses en sòl no 
urbanitzable. 

 

2.2.2 ARTICULAT DEL PTMB RELACIONAT AMB ELS PARÀMETRES 
AMBIENTALS 

L’article 1.14 de les normes d’ordenació del PTMB regula les 
actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla. Entre altres 
coses, estableix que el reconeixement de l’elevat interès territorial 
de l’actuació requereix l’informe favorable de la Comissió 
d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona a la vista de 
l’avantprojecte o avanç, que ha d’anar acompanyat d’un informe de 
la Secretaria per a la Planificació Territorial i en el seu cas dels 
informes d’altres departaments que poguessin ésser determinants 
per a la viabilitat de l’actuació o per a la valoració del potencial del 
sòl que es vol transformar en relació a d’altres usos existents o 
possibles.  

L’article 2.12 regula el sòl subjecte a riscos: 

1. Els sòls subjectes a riscos naturals o tecnològics queden exclosos 
de qualsevol destinació que hagi de comportar un risc per a les 
persones d’acord amb les directrius que estableix la legislació 
vigent. Així mateix aquests sòls, d’acord amb la legislació vigent 



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú  2Relació amb altres plans i programes 

14 

  

establerta en matèria de riscos, han de mantenir majoritàriament la 
condició de no urbanitzats, llevat dels casos que es prevegin 
específicament per motiu d’interès estratègic i sempre acompanyat 
dels condicionants preventius, reductors o correctors del risc d’acord 
a la normativa urbanística i de protecció civil vigent. 

4. Les peces d’espais de protecció especial per causa exclusiva de la 
seva inundabilitat confrontants amb àrees urbanes poden, amb les 
limitacions derivades de l’estratègia assignada a l’àrea o nucli urbà, 
ser classificades com a sòl urbanitzable en el planejament 
d’ordenació urbanística municipal si es compleixen els requeriments 
que estableix al respecte la legislació vigent.  

 

L’article 2.13 estableix com ha de ser l’ordenació del sòl no 
urbanitzable en el planejament urbanístic: 

1. Dins del marc que estableixen els tipus d’espais del sistema 
d’espais oberts establerts pel Pla, el planejament urbanístic ha de 
determinar diverses zones i mesures de protecció d’acord amb 
l’escala de treball que li és pròpia. 

2. Sense perjudici de les consideracions específiques derivades de les 
característiques del municipi, les zones i les mesures de protecció en 

sòl no urbanitzable han de tenir com a objectiu facilitar la gestió 
orientada a la preservació dels següents valors i funcions: 

a) Valors agrícoles 

- Terrenys destinats a usos agraris de conreu o de pastura 
significatius en el context territorial. 
- Terrenys edafològicament valuosos. 
- Terrenys de regadiu o que poden ser-ho. 
- Terrenys més planers i amb unitats productives més extenses. 
- Terrenys que embolcallen espais naturals protegits. 
- Terrenys en producció objecte d’usos agraris amb les modalitats de 
pastura, estanyatge i/o guaret. 
- Espais de transició entre l’espai urbà i l’espai agrari, per tal de fer 
compatible i garantir l’encaix dels usos respectius. 
 
b) Valors ambientals, ecològics o científics 

- Hàbitats singulars, fràgils o que hostatgen flora o fauna d’especial 
interès. 
- Hàbitats de major integritat, dimensió i més representatius de la 
regió. 
- Mosaics agrosilvopastorals. 
- Espais intersticials agrícoles rics en diversitat biològica (marges, 
sèquies, tanques arbrades...). 
- Espais d'interès geològic i les zones humides. 
 
c) Valors connectius 
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- Peces estratègiques per a la connectivitat del sistema d’espais 
oberts. 
- Permeabilització de les zones agràries, especialment pel que fa a 
espècies protegides. 
- Estructures connectores: espais fluvials, corredors, tanques verdes i 
altres elements significatius. 
- Espais intersticials claus per al manteniment de la connectivitat a 
escala local. En aquest cas, el planejament urbanístic ha 
d’identificar els punts conflictius per a la connectivitat ecològica, 
que podran ser susceptibles de millora mitjançant les mesures 
compensatòries de les noves actuacions. 
 
d) Valors paisatgístics i d’altres 

- Àrees d’interès paisatgístic a preservar, a restaurar i a crear. 
- Àrees amb gran visibilitat. 
- Entorns d’elements culturals (històrics, arqueològics, identitaris...). 
- Paratges caracteritzats per l’existència d’estructures de paret de 
pedra seca. 
- Terrenys de domini públic (camins, boscos i prats comunals, domini 
hidràulic, camins ramaders, patrimoni arqueològic i paleontològic i 
altres). 
 
e) El planejament urbanístic ha de considerar també en l’ordenació 
del sòl no urbanitzable, aquell que, sense tenir un valor intrínsec 
notable, pot jugar un paper rellevant en l’estructuració de l’espai i 
en concret el que: 

- Respon a un objectiu de separació d’àrees edificades. 
- Defineix els límits de l’espai que poden assolir les àrees urbanes. 
- Facilita la percepció del paisatge. 
- Facilita l’ampliació o la implantació de les infraestructures 
necessàries. 
- Preserva superfícies no urbanitzables de certa entitat com a 
reserves estratègiques de futur. 
- Pot fer de franja protectora de corredors fluvials i zones humides. 
 
4. L’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic 
també tindrà com a objectiu prioritari contenir la proliferació de 
construccions en aquest sòl i vetllar per la seva integració en el 
paisatge. 

 

L’article 2.14 estableix com han de ser les activitats agràries en els 
espais oberts: 

1. El Pla reconeix les activitats agràries com a estratègiques per al 
futur de la col·lectivitat social, en tant que garanteixen la producció 
d’aliments, ajuden a fixar població en el territori i contribueixen a la 
preservació de la qualitat del paisatge. El Pla territorial admet el 
desenvolupament d’activitats agrícoles, ramaderes i silvícoles en els 
tres tipus d’espais oberts que diferencia, amb les condicions que el 
propi Pla estableix i sense perjudici de les disposicions sectorials que 
siguin d’aplicació. 
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2. El Pla, mitjançant la definició del sistema d’espais oberts, exclou 
una part molt majoritària del territori de qualsevol opció 
d’urbanització, i assegura així un espai per a la producció agrària. 

3. Quan es tracti d’edificacions aïllades que hagin de romandre 
indefinidament en aquesta situació, el Pla exigeix que el projecte 
d’edificacions agràries incorpori un Estudi d’impacte i integració 
paisatgística en els termes que s’especifiquen en les Directrius del 
paisatge. 

4. D’acord amb el que especifica l’article 2.11, les edificacions 
agràries són majoritàriament del tipus A. Es consideren, tanmateix, 
del tipus B aquelles que comporten una ocupació inusualment alta 
de la finca agrària. 

7. Les regulacions que el Pla estableix no han de ser impediment per 
autoritzar les ampliacions de les instal·lacions d’explotacions 
existents d’acord amb el conjunt de normatives sectorials que siguin 
d’aplicació. 

 

L’article 2.19 estableix que L’ordenació urbanística ha de 
preservar els espais de l’inventari d’Espais d’Interès Geològic de 
Catalunya situats en els espais oberts de l’àmbit, tal com es 
representa en el plànol informatiu del PTMB . 

En la figura següent es pot comprovar que l’àmbit no es troba 
afectat pel patrimoni geològic 

 

figura 8. Plànol informatiu IV del PTMB Els punts blaus corresponen a 
geotops. L’estrella marca l’àmbit d’estudi  
 

L’article 2.23 estableix que en els connectors ecològics en sòls no 
urbanitzables s’ha de mantenir la classificació de no urbanitzable o 
bé, mitjançant el planejament urbanístic, incorporar aquests sòls als 
sistemes d’espais lliures públics per tal de garantir la seva funció 
connectora.  
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A La figura 9 s’observa que l’àmbit d’estudi no està afectat per cap 
connector ecològic. 

També estableix que els plans i projectes que afectin les àrees 
identificades com a punts crítics per a la connectivitat a l’Informe 
de sostenibilitat ambiental han de vetllar pel compliment de les 
propostes de protecció i millora de la connectivitat recollides a 
l’annex 2 de l’esmentat informe. 

Consultades aquestes fonts (figura següent) s’observa que l’àmbit 
d’estudi es troba força allunyat dels punts crítics, i que es troba en 
una zona de connectivitat baixa 

  
figura 9 Model de connectivitat per a la fauna i punts crítics. Font: ISA 
del PTMB. Àmbit marcat amb un cercle blanc 
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Infraestructures viàries 

El Pla proposa la millora de la connexió viària amb el Penedès (C-15) 
i la compleció i millora del sistema viari a escala comarcal per tal 
d’articular millor el sistema urbà existent (Vilanova, Sant Pere i 
Sitges). Les actuacions proposades que afecten el territori del terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú es concreten en les següents: 

- En vies estructurants primàries de mallat: ampliació i millora de 
traçat de la C-15 entre Vilanova i la Geltrú i Igualada. 

- En vies secundàries i suburbanes: Millora de la connexió C-15 i 
Vilanova i la Geltrú (2.34 a la figura següent) i variants de la C-31 al 
sud de Vilanova i la Geltrú (2.35 a la figura següent).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 10: Plànol de 
les “Infraestructures 
viàries: Actuacions” 
del PTMB a Vilanova 
i la Geltrú. Ubicació 
de l’àmbit en blau. 
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2.3 ALTRES PLANS I PROGRAMES 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona ha de desplegar les 
determinacions del Pla territorial general de Catalunya que va ser 
aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març. El Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona ha d’harmonitzar-se amb els plans 
territorials sectorials existents i futurs. Aquests plans comprenen 
tot l’àmbit de Catalunya però, d’acord amb el seu caràcter sectorial, 
les seves determinacions es refereixen només a un o alguns 
aspectes de la realitat territorial. En el desenvolupament de la Llei 
23/1983, la Generalitat ha elaborat i aprovat diversos plans 
territorials sectorials, alguns amb anterioritat a l’aprovació del Pla 
territorial general: 

Espais oberts 

• Pla d’espais d’interès natural (1992). 
• Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000. 
• Pla General de Política Forestal. 
• Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica (Per elaborar) 

Assentaments i Risc 

• Pla Territorial sectorial d’equipaments comercials (2001) 
• Pla especial d’emergències en el transport de mercaderies 

perilloses per carretera i ferrocarril: Transcat. 

• Pla especial d’emergències exterior del sector químic de 
Catalunya: Plaseqcat. 

• Pla especial d’emergències per contaminació accidental de les 
aigües marines: Camcat. 

• Pla especial d’emergències per incendis forestals: Infocat. 
• Pla especial d’emergències per sismes: Sismicat. 
• Pla especial d’emergències per inundacions: Inuncat. 
• Pla especial d’emergències per nevades: Neucat. 
• Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya: PROCICAT. 
• Programa de sòl industrial i activitats econòmiques 2001-2004 
• Programa d’actuació en sòl i habitatge 2000-2009 

Mobilitat 

• Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (2006) 
• Directrius nacionals de Mobilitat (Decret 362/2006) 
• Pla d’infraestructures ferroviàries 2003 – 2025 (en elaboració) 
• Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012) 
• Pla de ports de Catalunya (2007) 
• Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (2007-2012) 

Vectors ambientals 

• Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya (en elaboració) 
• Pla de sanejament de Catalunya (1996) 
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• • Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 
• • Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials 2003 
• Pla Hidrològic de les conques internes de Catalunya (1999) 
• Programa de Reutilització d’Aigua a Catalunya (en elaboració) 
• Pla Territorial Sectorial de la implantació de l’energia eòlica a 

Catalunya (2002) 
• Pla de l’Energia de Catalunya (2005) 
• • Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-

2012 
• Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus 

Municipals de Catalunya 2005-2012 
• • Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya 

2007-2012 
• • Programa de Gestió de Residus Industrials de Catalunya 2007-

2012 

D’altra banda, existeix també part de planejament sectorial, 
director urbanístic i director territorial que es basa en sectors 
concrets del territori de Catalunya, i que afecta directament a la 
Regió metropolitana de Barcelona.. És el cas dels següents plans: 

Ordenació del territori 

• Pla director territorial de l’Alt Penedès 

Espais oberts 

• Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC I i II) 
• Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge1 
• Planificació de l'Espai Fluvial de les conques del Baix Llobregat i 

Anoia 
• Planificació de l'Espai Fluvial a la conca de la Tordera 

Assentaments 

• Pla Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat 
• Plans directors urbanístics de les àrees residencials 

estratègiques de Catalunya 

Infraestructures 

• Pla Director de Mobilitat de la Regió metropolitana de 
Barcelona 

• Pla director d’infraestructures 2001-2010 

Vectors ambientals 

• Pla per a la millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió 
metropolitana de Barcelona 
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3 DIAGNOSI AMBIENTAL 

 

A continuació es descriuen els aspectes més rellevants del context 
urbà i social, els riscos ambientals, el medi físic i hidrològic, biològic, 
paisatgístic i el medi atmosfèric de l’àmbit estudiat, entre d’altres 
vectors ambientals. 

 

3.1 CONTEXT HUMÀ  

El municipi de Vilanova i la Geltrú compta amb aproximadament 
65.890 habitants. La densitat de població és de 1.938,5 hab./km2, 
molt superior a la densitat comarcal, de 772,2 hab./km2 (segons 
dades del 2009 de l’Idescat). 

La proximitat amb les principals àrees metropolitanes (40 km de 
Barcelona i 45 de Tarragona) i l’elevat cost de les vivendes a les 
grans ciutats poden ser els factors que expliquen la tendència a 
l’alça de l’evolució de la població des del 1998, tal com reflecteix la 
figura següent.  

Vilanova i la Geltrú té la particularitat d’ésser en una zona litoral, i 
per tant amb trets característics d’aquest tipus municipis tant pel 
que fa a l’activitat econòmica com pel que a la morfologia urbana. 

El creixement superior a la mitjana catalana es pot relacionar amb 
la seva localització privilegiada en relació a aquests dos aspectes. 

 

Figura 11: Evolució de la població de Vilanova i la Geltrú (Font: Idescat). 
 

El cens d’habitatges és de 28.883, dels quals pràcticament el 70% és 
de primera residència i el 30% de segona residència. A la taula 
següent es detallen la tipologia d’habitatges. 
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Principals No principals  

Convencionals Allotjaments Secundaris Vacants Altres Total 

20.154 0 4.920 3.572 237 28.883 

69,78% - 17,03% 12,37% 0,82% 100,0% 

Taula 1.- Tipologia dels habitatges de Vilanova i la Geltrú, segons dades 
del 2001 de l’Idescat. 
 

El sector econòmic tradicional del municipi de Vilanova i la Geltrú és 
el de serveis, que ha experimentat un creixement important, amb 
un 63,6% de la població activa. Majoritàriament correspon a 
l’activitat turística característica d’un municipi de costa, seguit de la 
indústria que es manté com a segona activitat.  

L’augment del sector serveis ha evolucionat paral·lel a la davallada 
del sector agrícola, que ha quedat reduït al 1,3% de la població l’any 
2.001.  

 

Pel que fa a l’atur registrat a la població, el municipi presenta 
diverses fluctuacions en els darrers anys: Des de 1.986 fins el 1999 
ha tingut una tendència a la baixa. A partir de l’any 1999 aquesta 
tendència ha revertit, i a partir de l’any 2008 s’ha duplicat en només 
dos anys, com ha succeït a la resta de Catalunya.  

 

Figura 13: Dades de l’atur registrat de Vilanova i la Geltrú, segons dades 
de l’Idescat. 
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Figura 12: Evolució 
de l’ocupació de la 
població de 
Vilanova i la 
Geltrú, segons 
dades de l’Idescat.  
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3.2 MOBILITAT 

La condició de capital de comarca de Vilanova i la Geltrú fa que el 
municipi estigui ben connectat amb el seu entorn, tot i el relleu 
accidentat. Hi ha una bona comunicació cap a les dues capitals de 
província més properes, és a dir, Barcelona i Tarragona, mitjançant 
la C-31 i la C-32, i també en direcció nord, cap a Vilafranca del 
Penedès, mitjançant la C-15.  

 
figura 14 Comunicacions a Vilanova i la Geltrú. Font: google maps 

La comarca queda ben connectada amb les comarques interiors 
mitjançant l’autopista AP-7, gran eix estructurant del territori 
català. El municipi disposa de bons accessos en totes les vies de 
comunicació importants i disposa de connexions ferroviàries amb 
Barcelona i Tarragona. 

Pel que fa al transport públic, existeixen quatre línies d’autobús 
urbanes; L1 (Tacó - Càmping) amb 47 parades, L2 (Càmping - Tacó) 
amb 46 parades, L3 (La Masia Nova – fondo Somella) amb 30 
parades i L4 (Fondo Somella - La Masia Nova) amb 27 parades que 
ofereix el servei la empresa Transports Ciutat Comtal. Al estar 
inclosa dins l’àrea metropolitana de Barcelona fa que es pugui 
utilitzar el Sistema tarifari integrat de l’ATM. 

Respecte als serveis interurbans, hi ha quatre línies que cobreixen 
els serveis amb Sitges, El Vendrell, Vilafranca del Penedès i 
Barcelona, una d’elles nocturna, i son gestionats per l’empresa 
Cintoi Bus (Mon-Bus i Transports Monasterio) i Autocars Plana. 

Vilanova i la Geltrú també disposa del servei de ferrocarril de mitja 
distància i rodalies RENFE amb parada al municipi. 

L’accessibilitat a les bodegues i altres finques de conreu del seu 
entorn es realitza per un vial asfaltat que connecta amb la C-15, que 
a la vegada connecta amb la sortida de la C-32 (vegeu fig 1) 
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3.3 MEDI CULTURAL 

Pel que fa al patrimoni cultural, s’ha realitzat consulta al Servei 
Arqueològic de Catalunya (nº de consulta 5407) per saber si l’àmbit 
d’estudi es troba afectat pel patrimoni arquitectònic, arqueològic o 
paleontològic, amb els següents resultats: 

Pel que fa al patrimoni paleontològic, hi ha dos jaciments en el TM 
de Vilanova i la Geltrú, cap dels quals afecta l’àmbit d’estudi. 

Quant al patrimoni arquitectònic, hi ha 182 elements catalogats al 
TM de Vilanova i la Geltrú. Es desconeix si hi ha cap valor 
arquitectònic que afecti l’àmbit o entorn. 

Pel que fa al patrimoni arqueològic, hi ha 49 registres al TM de 
Vilanova i la Geltrú, la major part d’ells subaquàtics. Cap d’ells 
afecta l’àmbit d’estudi. Els més propers són: 

 El jaciment “casa Bona”(1), que es troba al mas del notari, 
correspon a un lloc d’habitació amb estructures conservades. 

 El jaciment anomenat “Corral d’en Guardiola” (2) que es 
troba sota el traçat de l'autopista C-32 entre els quilòmetres 29,700 
i 29,750 en una zona emmarcada a l'est pel Torrent d'en Parellada i 
a l'oest pel Torrent de la Pastera, a uns 700 m al nord-est de la 
masia del Pedroell. El jaciment sembla correspondre a un 

assentament d'època ibèrica construït a finals del segle III aC. Es va 
cobrir. 

 El jaciment situat a la Masia d'en Cabanyes (3) on s’hi va 
trobar un trull durant la seva remodelació. 

 

figura 15. Patrimoni arqueològic més proper a l’àmbit d’estudi. Font: 
EGIPCI (Dep, cultura GENCAT). Identificador de la consulta: 5407 
 

Pel que fa a l’inventari de bens del Pla Especial de Patrimoni inclòs 
en el PGO de Vilanova i la Geltrú, no s’hi localitza en l’àmbit d’estudi 
ni entorn cap be catalogat.   

1
      

2
      

3
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3.4 RISCOS AMBIENTALS 

Es considera el risc ambiental com aquelles contingències 
desfavorables tant pel que fa a l’home com a la resta de l’entorn.  

3.4.1 RISC GEOLÒGIC 

Pel que fa a l’estabilitat del terreny, aquest és pràcticament pla, 
cobert per vinyes amb un pendent del 2,5% aproximadament.  

Si be estava planejat que l’aigua recollida de l’autopista creués la 
finca, just per l’àmbit que es vol modificar, fins a desembocar 
aigües avall al torrent d’en Parellada, (figura següent), i així es grafia 
en el PGO, en realitat la canalització es va fer paral·lela a l’autopista 
i tocant a aquesta, com es pot apreciar a la fotografia de la següent 
columna. 

Així doncs l’àmbit no es troba afectat per 
les possibles inestabilitats causades pel 
torrent. 

 

 
 
 

figura 16. Xarxa hidrogràfica. Font: 
topografic 1:50.000 de l’ICC 

 
 

figura 17. Imatges de lluny i d'aprop  del desaigue procedent de 
l’autopista on s’observa  que el traçat (trama vermella) és paral·lel i 
contigu a la c-32. Font:pròpia 
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3.4.2 RISC SÍSMIC 

El Sismicat defineix diverses zones segons la seva perillositat a patir 
sismes i les característiques de cada lloc. Les actuacions d’un 
municipi davant d’una emergència sísmica queden reflectides en el 
Pla d’Actuació Municipal (PAM).  

Han d’elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal: 

• Els municipis que tinguin una intensitat sísmica prevista igual o 
superior a VII en un període de retorn associat de 500 anys 
segons el mapa de Perillositat Sísmica presentat al  

• Els municipis pels que s’ha calculat que es superaria el llindar de 
dany de referència en el parc d’edificis d’habitatge en cas que es 
produeixi el màxim sisme esperat en l’esmentat període de 500 
anys, segons els estudis de risc elaborats per a la redacció 
d’aquest pla [SISMICAT].punt 2.1. del SISMICAT. 

 

Vilanova i la Geltrú es troba en una zona sísmica Z1, de grau VI en 
l’escala macrosísmica internacional, MSK (que va d’I a XII), de 
manera que l’Ajuntament ha d’elaborar el PAM per moviments 
sísmics. Tot plegat es presenta a la següent imatge:  

 

figura 18 Mapa de zones sísmiques. Font: SISMICAT 
 
  



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú  3. Diagnosi ambiental 

27 

  

3.4.3 RISC D’INUNDACIÓ 

S’ha avaluat el risc d’inundació de l’àmbit estudiat a partir dels 
plànols informatius del Pla Territorial Parcial de l’àmbit Metropolità 
de Barcelona, que parteixen de la cartografia de l’INUNCAT (Pla 
Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya) i dels plànols 
del Projecte de Planificació d’Espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT 
2005-2006). 

Segons aquest plànol, l’àmbit d’estudi no està catalogat com a 
inundable ni des del punt de vista geomorfològic ni pels períodes de 
retorn de 10, 50, 100 o 500 anys.  

Les aigües recollides de l’autopista es troben canalitzades, com s’ha 
vist a la figura 20.  

Figura 19: Plànol d’inundabilitat del PTMB. En vermell s’indica la 
ubicació de l’àmbit d’estudi 
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3.4.4 RISC D’INCENDI 

Per avaluar el risc d’incendi s’ha consultat el mapa de perill bàsic 
d’incendi (en format SIG) del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. Segons aquesta cartografia, el municipi 
no es troba afectat per cap Perímetre de Protecció Prioritària, el 
que implica que no és una zona d’actuació urgent on calgui 
prioritzar l’adopció de mesures contra la extensió del foc. 

 

figura 20. Perímetres de protecció prioritària (en color verd) En vermell 
es delimita el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Font: PTMB 

Tanmateix, Vilanova i la Geltrú disposa de Pla municipal de 
prevenció d’incendis forestal,  que inclou el conjunt de previsions i 
mesures per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i 
facilitar-ne l’extinció. Aquest municipi també te ADF, anomenada 
“Puig de l’Àliga”, mancomunada amb altres cinc municipis 
(Canyelles, Castellet, Cubelles, Santa Margarida i Els Monjos). 

Pel que fa al perill d’incendi de l’àmbit d’estudi, es considera baix, 
igual que tot l’àmbit municipal que es troba per sota de la c-32.  

 

Figura 21: Mapa bàsic de risc d’incendi del Departament de Medi 
Ambient. En vermell s’assenyala l’àmbit d’estudi. 
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Caldrà però tenir en compte la proximitat pel nord amb les masses forestals existents, amb un perill d’incendi alt i molt alt, una part de les 
quals han quedat afectades recentment per un incendi, com es pot veure en la següent imatge.  

 

figura 22 Àrea afectada per un incendi recent, segons la European Forest Fire Information System (EFFIS JRC). En vermell, àmbit d’estudi. 
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3.4.5 RISC QUÍMIC 

Totes les instal·lacions afectades pel RD 1254/99, de 16 de juliol, pel 
qual s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, 
tenen l’obligació comú d’elaborar un Pla d’Emergència Interior en el 
que es defineixin els mitjans i procediments d’actuació necessaris 
per prevenir els accidents de qualsevol tipus i per limitar els seus 
efectes a l’interior de l’establiment. A més, les instal·lacions que 
tinguin determinades substàncies perilloses a partir de certs llindars 
estan obligades a facilitar la informació necessària a la Direcció 
General d’Emergències i Seguretat Civil (DGESC) per elaborar un Pla 
d’Emergència Exterior. 

Segons el mapa dels riscos químics d’indústries afectades per la 
Directiva SEVESO i que es plasma al Pla d’emergència exterior del 
sector químic de Catalunya PLASEQCAT del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya, Vilanova i la Geltrú  no compta amb 
cap empresa inclosa en aquesta categorització, tal com s’observa en 
la següent il·lustració: 

 

figura 23. Mapa d'establiments industrials inclosos al Plaseqcat. 
Font:PLASEQCAT 
 

3.4.6 RISC DERIVAT DEL TRANSPORT DE MERCADERIES 
PERILLOSES 

El Pla Especial d’emergències per accidents en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT), 
determina les zones de Catalunya on el risc de patir una emergència 
relacionada amb el transport de productes perillosos és més elevat, 
i obliga a aquests municipis a elaborar el corresponent Pla 
d’Actuació Municipal. 
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La DGESC recomana que els municipis situats a menys de 500 
metres d’una via amb flux important de mercaderies perilloses, tant 
carretera com ferrocarril, elaborin el corresponent Pla d’Actuació 
Municipal per accidents en el transport de mercaderies perilloses, 
sempre que en aquesta franja de 500 m hi hagi elements 
vulnerables que es puguin veure afectats. En el cas Vilanova i la 
Geltrú queda dins d’aquesta franja per a les dues infraestructures: 
C-32 i  línia ferroviària, de manera que probablement és necessari 
que el municipi elabori aquest PAM. 

Altres plans especials d’emergències pels que es troba afectat el 
municipi són: 

• CAMCAT: pla especial d’emergències per contaminació 
accidental de les aigües marines. 

• INFOCAT: pla especial d’emergències per incendi forestal. 

• INUNCAT: pla especial d’emergències per inundacions (22 agost 
2006) 

• NEUCAT: pla especial d’emergències per nevades. 

El municipi en canvi no està afectat pels següents plans especials 
d’emergències 

• AEROCAT: Pla especial per a emergències aeronàutiques de 
Catalunya ( 13 de juliol 2010). 

• TRANSCAT: pla especial d’emergències per accident en el 
transport de mercaderies perilloses. 

• PENTA: pla d’ emergència nuclear exterior d’ Ascó i Vandellòs 

• RADCAT: Pla especial per a emergències radiològiques de 
Catalunya (28 setembre 2010).  

• ALLAUCAT: Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya 
(13 abril 2010) 
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3.5 MEDI FÍSIC I HIDROGEOLÒGIC 

El principal element estructurador físic de la zona el conforma la 
serralada Litoral Catalana, coneguda aquí com el Massís del Garraf. 

Aquest massís, a l’alçada de Vilanova i la Geltrú s’allunya de la línea 
de costa, donant lloc a una plana que cau suament cap el mar, a on 
s’assenta la ciutat, mentre que a l’alçada de Cubelles torna ha 
ocupar la primera línea, quedant a esquenes d’aquesta serralada la 
depressió del Penedès. 

Aquesta zona no presenta cursos d’aigua importants degut a la 
poca superfície de les conca, es a dir, de la distancia entre el massís 
i la línea de costa. Així, trobem torrents com el de Sant Joan, La 
Pastera, Parellada, propers a l’àmbit estudiat, el de Piera, tots ells 
típicament mediterranis.  

3.5.1 Litologia 

Geològicament, l’àmbit estudiat se situa a cavall entre la part baixa 
del massís del Garraf i la petita depressió o conca de Vilanova. 

Aquestes dos estructures geològiques es troben separades per un 
seguit de discontinuïtats (falles, plegaments), que posen en 
contacte litologies del Juràssic i Cretaci, constituïdes per gruixos de 
l’ordre de 1000 m de calcàries i dolomies, pertanyents als massís 

del Garraf i litologies neògenes del Miocè mig, graves, sorres i 
limolites que reomplen la conca de Vilanova. 

 

figura 24 Mapa geològic. En vermell es marca la ubicació del sector 
estudiat. Font: ICC. 

 Qv: Ventalls al.luvials antics. (graves, sorres i argiles amb 
crostes superficials) Plistocè. Quaternari. 
 NMas: Argiles blaves molt plàstiques i sorres. Serraval·lià – 
Tortonià. Terciari 
 CVBcd: Calcàries amb intercalacions de dolomies. Cretaci. 
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Litològicament, l’àmbit estudiat (finca el Pedroell) es troba recobert 
superficialment, en pràcticament tota la seva extensió, per 
materials quaternaris d’origen al.luvial i col.luvial, constituïts per 
argiles, graves i sorres amb passades de crostes carbonatades 
erràtiques i que presenten gruixos importants, de l’ordre de 10 a 40 
m a la zona. 

 

figura 25 Aflorament de materials dels ventalls al.lvuials del quaternari 
 

Tant els materials cretacis com miocens, afloren puntualment. Així, 
els primers en els relleus més muntanyosos de la zona, a on es pot 
veure la seqüència carbonatada formada aquí per unes calcàries de 
gra fi, amb intercalacions dolomítiques, mentre que els miocens, 

només s’observen en els talussos del torrent Parellada, i que es 
troben constituïts per argiles blavoses i sorres fines. 

.  

figura 26 Aflorament de sorres fines llimoses del miocè a un dels 
talussos pròxims als torrent de Parellada, al sud i fora de l’àmbit. 
 

La superfície estudiada, que ha estat històricament plantada de 
vinyes en amples plataformes o bancades amb un pendent teòrica 
al sud de un 2,5%, aproximadament, es troba avui modificada degut 
d’una part al desviament i canalització del torrent que creuava 
l’àmbit de nord a sud i amb les diferents ampliacions sota rasant 
que s’han anat realitzant en diferents etapes al llarg dels darrers 10 
anys en plataformes esglaonades  
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3.5.2 Hidrologia 

Hidrogeològicament parlant, l’àrea d’estudi es troba en la zona 308-
Garraf-Bonastre de les unitats hidrogeològiques diferenciades a 
Catalunya, en formacions pertanyents als materials mesozoics i 
terciaris, identificats els primers en la zona d’estudi (veure figura 
seguent) 

 

figura 27 Àrea hidrogeològica (lletres i  límit negres) i Conca hidrogràfica 
(lletres blanques i delimitat en lila). Límit municipal en color vermell i 
àmbit d’estudi en color  taronja. Font: Cartografia del DMAH. 
 

Des del punt de vista hidrològic, el municipi de Vilanova i la Geltrú 
pertany a la conca hidrogràfica de les rieres del Garraf, que 
comprèn totes les rieres del sector que no formen part d’una conca 
hidrogràfica més gran.  

 

figura 28. xarxa hidrogràfica. Àmbit de la finca on es troba el barranc en 
tramat vermell. Límit municipal en tramat negre. Font: Cartografia del 
DMAH. El torrent que a la figura creua l’àmbit va ser desviat i ara 
transcorre paral·lel a l’autopista 
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La finca del Pedroell, on es troba l'àmbit, limita pel costat est amb 
el torrent d’en Parellada, que travessa l’autopista i rep també les 
aigües canalitzades entre l’àmbit i aquesta (veure figura 34). 

Segons les dades cartogràfiques del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, l’àmbit no es troba en cap zona vulnerable per 
contaminació de nitrats ni ocupa cap zona de delimitació d’aqüífers 
protegits, com es pot observar a les següents imatges: 

 
 
figura 29. Aqüífers protegits, en color blau. El terme municipal de 
Vilanova delimitat en vermell. Font: Cartografia del DMAH. 

 

figura 30 Traçat del barranc (puntejat vermell) i canalització (trama 
vermella). En primer terme, àmbit d’estudi 
 

 
 
figura 31. Zones vulnerables a la contaminació per nitrats, en color 
salmó. El terme municipal de Vilanova delimitat en vermell. Font: 
Cartografia del DMAH.  
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3.6 MEDI BIOLÒGIC  

3.6.1 USOS DEL SÒL I VEGETACIÓ 

L’àmbit d’estudi és un paratge pla, amb pendent en direcció al mar, amb un ús tradicionalment agrícola, conformant topogràficament diferents 
plataformes conreades. En la següent imatge es permet comparar els usos existents entre l’any 1956 (esquerre), l’any 1990 (centre) i l’any 
2003 (dreta). Si be es manté l’activitat agrícola des de l’antiguitat, destaca la desaparició del torrent i la uniformització de l’àmbit, que ha passat 
de tenir petites parcel·les amb varietat de conreus a constituir un monocultiu herbaci consistent en la vinya. 

 

figura 32 Successió històrica d’Imatges de l’àmbit (any 1956-1990 i 2003).En vermell el perímetre de la finca on es troba l'àmbit a modificar. Font: ICC 



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú  3. Diagnosi ambiental 

37 

  

 

figura 33 Cobertes del sòl. En blau, contorn de l’àmbit Font: cartografia 
del Departament de Medi Ambient 
 
 

figura 34. Imatges de l’àmbit, des del nord (imatge de sobre) i des de 
l’est (imatge de sota) 

 
 

 

vinya 

Pi blanc 

Industria aillada 

 

Cases aillades 

 

Prats i herbassars 
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Pel que fa a l’entorn de l’àmbit, en general s’observa (figura 36) que 
des de l’any 1956 fins a l’actualitat hi ha hagut un canvi en la 
tipologia de conreus, passant d’una predominança de conreus 
arbrats a vinya, i una sensible pèrdua de l’agricultura en favor 
d’altres activitats (extractives) i del matollar i bosc de terra baixa 
mediterrània. 

Com s’aprecia a La següent imatge, l’àmbit es troba cobert per 
conreus llenyosos (vinyes), que tenen continuïtat cap al sud. Es 
troben limitats a nord per l’autopista, a l’est per espais erms, i per 
l’oest limita amb boscos i bosquines mediterrànies joves, on 
antigament hi havia conreus. 

L’autopista separa dos àmbits clarament diferenciats: Al nord de la 
mateixa hi predomina el matollar i el bosc de pi, mentre que al sud 
aquests espais són relictuals i antropitzats, en favor dels espais 
conreats, i de nuclis urbanitzats, alguns d’ells industrials.  

Els hàbitats presents al nord de l’autopista tenen com a valor la 
seva ubicació estratègica entre el sistema urbà i els espais naturals 
protegits de la serralada Litoral. 

La següent imatge mostra els hàbitats presents actualment al 
voltant de l’àmbit 

 

 

 

 

 

 

 

figura 35 Hàbitats presents al voltant de l’àmbit. En lila, el perímetre de 
la finca el Pedroell, on es troba l'àmbit Font: cartografia del 
Departament de Medi Ambient.  
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figura 36 Imatges del matollar i pineda situats a l’oest de l’àmbit. La 
primera imatge està feta des del camí situat a l’oest de l’àmbit,, mentre 
que la segona s’ha fet des del camí d’accés a l’àmbit des de l’est. 

D’altra banda, tocant a l’autopista hi ha diverses activitats 
extractives: 
 

1. COLL FERRAN. Explotació de calcàries. Correspon a una 
activitat activa amb restauració integrada pertanyent a CEMEX 
ESPAÑA, S.A, amb una superfície de 106400.243 m² 
 
2. FONDO D´EN GUARDIOLA. Explotació de calcàries abandonada 
amb un grau de recuperació baix, amb una superfície de 237973 
m3 
 
3. CD CORRAL DEL CARRO. Explotació de calcàries activa amb 
restauració integrada pertanyent a CANTERA ROCA, SL, amb una 
superfície de 162303.785 m² 

 

 
 
figura 37Imatge presa des del barranc, al sud de l’àmbit, on es veu una 
part dels edificis existents (caves), i al fons, la zona muntanyosa a l’altre 
costat de l’autopista, on  hi ha les explotacions 
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figura 38 Activitats extractives: en verd actives amb restauració 
integrada. En vermell, abandonada amb grau d’auto-recuperació baix. 
En taronja, àmbit d’estudi. . Font: Cartografia del DMAH. 
 

 

3.6.2 VEGETACIÓ D’INTERÈS 

3.6.2.1 Hàbitats d’interès comunitari 

 
Els hàbitats d’interès comunitari, llistats a l’annex I de la Directiva 
97/62/CEE, són una selecció dels hàbitats naturals presents a la UE 
dels quals cal conservar mostres representatives que en garanteixin 
la conservació dins el territori de la UE. Compleixen les següents 
característiques:  

• Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució 
natural en la Unió Europea.  

• Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva 
regressió o a causa de tenir una àrea reduïda per pròpia 
naturalesa. 

• Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions 
biogeogràfiques de la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, 
la continental, la macaronèsica i la mediterrània. 

La Directiva Hàbitats defineix els hàbitats naturals prioritaris com a 
aquells hàbitats naturals d'interès comunitari presents en el 
territori de la UE que estan amenaçats de desaparició, la 
conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a la 
UE, a causa de l'elevada proporció de la seva àrea de distribució 
natural inclosa en el seu territori. 

1 
2  

3 
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La finca on es troba l'àmbit d'estudi 
limita amb una massa boscosa que te 
continuïtat per sobre de l’autopista, 
formada per matollars 
termomediterranis i pinedes 
mediterrànies, que constitueixen 
hàbitats d’interès comunitari. 

Cap d’aquests dos hàbitats és prioritari 
segons la Directiva d’hàbitats, i el 
recobriment de la massa vegetal és en 
ambdós casos del 60%. En canvi les 
pastures seminaturals, situades més cap 
a l’oest, sí constitueixen un hàbitat 
prioritari. 

En tot cas l’àmbit no està afectat per 
cap hàbitat d’interès comunitari, com es 
pot comprovar en la imatge següent, si 
be hi està pròxim.   

figura 39. Hàbitats d’interès comunitari. Finca on es troba l'àmbit d'estudi delimitada en color blau. . 
Font: Cartografia del DMAH. 
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3.6.3 FAUNA 

L’abundància d’espais conreats i l’escassetat de boscos a la zona es 
tradueix en una predominància de les espècies associades als espais 
oberts, si be degut la proximitat de matollars i alguns claps de 
pineda també hi són probables les espècies d’ecotó entre els 
conreus i el bosc, tot i que no trobarem les espècies estrictament 
forestals: 

L’herpetofauna es troba representada per tres espècies que 
ocupen una àmplia varietat d’hàbitats com són el gripau corredor 
(Bufo calamita), el llargandaix ocel·lat (Lacerta lepidus) i la 
sargantana ibèrica (Podarcis hispanica). Altres espècies com la 
sargantana cendrosa (Psammodromus hispanicus),  la serp blanca 
(Elaphe scalaris), la serp verda (Malpolon monspessulanus) i la 
colobra llisa meridional (Coronella girondica), hi són probables 

El grup dels mamífers està representat principalment pel conill 
(Oryctolagus cuniculus). També és probable trobar el ratolí de bosc 
(Apodemus sylvaticus), el ratolí de camp (Mus spretus), l'esquirol 
(Sciurus vulgaris) o la mussaranya (Microtus duodecimcostatus). És 
possible la presència de la guineu (Vulpes vulpes), el porc senglar 
(Sus scrofa), el teixó (Meles meles), l'eriçó fosc (Erinaceus 
europaeus), i el mediterrani (Atelerix algirus) tot i que la presència 
d’aquests últims sigui més aviat rara tenint en compte de la barrera 
infranquejable que suposa l’autopista, que aïlla els terrenys situats 

per sota respecte dels hàbitats situats al nord de la mateixa. La 
presència de carnívors i espècies oportunistes es veu molt 
mermada per l’activitat de l’home.Per concloure amb els mamífers, 
cal citar les 3 espècies de ratpenats que cacen als espais oberts: la 
ratapinyada pipistrel·la (Pipistrellus pipistrellus), el ratpenat gran de 
ferradura (Rhinolophus ferruquinum) i el ratpenat petit de ferradura 
(R. hipposideros). 

Els ocells són el grup de vertebrats més nombrós pel que fa al 
nombre d’espècies. Associats als espais oberts destaquen la cuereta 
blanca (Motacilla alba), la cogullada vulgar (Galerida cristata), el 
bitxac (Saxicola torquata), el cruixidell (Miliaria calandra), el tudó 
(Columba palumbus), la tórtora (Streptopelia turtur). la garsa (Pica 
pica), el pardal xarrec (Passer montanus), el pardal comú (Passer 
domesticus), l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el capsigrany 
(Lanius senator), la cadernera (Carduelis carduelis), el verdum 
(Carduelis chloris), el gafarró (Serinus serinus) i el gratapalles 
(Emberiza cirlus). El trist (Cisticola juncidis), és un ocell típic del 
herbassars que apareixen als conreus abandonats fa uns anys.  

Entre els rapinyaiires, destaquen l’astor (Accipiter gentilis), 
l’esparver vulgar (Accipiter nisus) i l’aligot (Buteo buteo). L’aligot és 
una espècie que nidifica als boscos però caça a les àrees obertes. 
Ens trobem també en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada 
(Hieraaetus fasciatus). 
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Als boscos de la zona hi és força probable el gaig (Garrulus 
glandarius), el cucut (Cuculus canorus). Associades als matollars i 
pinedes veines podem troba les següents espècies de pàrids: la 
mallerenga emplomallada (Parus cristatus), la mallerenga petita 
(Parus ater), la mallerenga blava (Parus caeruleus), la mallerenga 
carbonera (Parus major). Dels túrdids cal citar la presència del pit-
roig (Erithacus rubecula), del rossinyol (Luscinia megarhynchos) i de 
la merla (Turdus merula). Els sílvids que es poden localitzar als 
boscos de la zona durant la temporada de nidificació són: el tallarol 
de casquet (Sylvia atricapilla), el tallarol capnegre (Sylvia 
melanocephala), el tallarol de garriga (Sylvia cantillans), el 
mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), el mosquiter groc petit 
(Phylloscopus collybita) i el bruel (Regulus ignicapillus). El raspinell 
comú (Certhia brachydactyla), de la família dels cèrtids, és una de 
les espècies que sembla menys afectada per la fragmentació dels 
boscos, de manera que és fa present fins i tot als petits boscos de 
l’entorn de l’àmbit. Dins dels fringíl·lids abunda el pinsà comú 
(Fringilla coelebs) Als boscos propers als conreus hi nidifiquen el 
gafarró (Serinus serinus), la cadernera (Carduelis carduelis) i el 
verdum (Carduelis chloris). 

La proximitat als nuclis urbans, polígons industrials i urbanitzacions 
aportarà espècies antròpiques com són la rata comuna (Rattus 
norvegicus), la rata negra (Rattus rattus) i el ratolí domèstic (Mus 
musculus). També hi és abundant el rat-penat (Pipistrellus 

pipistrellus). Entre els ocells es pot trobar l’oreneta vulgar (Hirundo 
rustica), l’oreneta cuablanca (Delichon urbica), el falciot negre (Apus 
apus), el ballester (Apus melba), el pardal comú (Passer 
domesticus), el colom domèstic (Columba livia) o la tórtora turca 
(Streptopelia decaocto). Hi ha un rèptil que és molt característic 
d’aquests ambients: el dragó comú (Tarentola mauritanica). 
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3.6.4 FIGURES DE PROTECCIÓ 

Pel que fa a les figures de protecció, l’àmbit d’actuació no afecta 
directament a cap espai inclòs en el PEIN (Pla d’Espais d’Interès 
Natural), xarxa natura, ni tampoc a cap espai natural de protecció 
especial (ENPE), espai natural de la Xarxa de Parcs de la Diputació ni 
zona humida. L’àmbit tampoc no afecta cap geòtop ni cap àrea 
d’interès geològic. 

 

figura 40 PEIN i xarxa natura (verd fosc) i zones de protecció de 
l’avifauna (verd clar). Finca on es troba l'àmbit d'estudi en color blau. 
Font: Cartografia del DMAH 

 

L’ espai d’interès natural més proper es l’EIN del massís de Garraf, 
que aquí coincideix amb l’espai inclòs a la xarxa natura amb el nom 
de serres del litoral central. 

Com s’aprecia a l’anterior imatge, l’àmbit es troba inclòs en la Zona 
de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos 
d'electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques d'alta tensió. 
Per tant, en tot el terme municipal s'haurà de complir amb el Reial 
Decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures 
per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en 
línies elèctriques d'alta tensió. Als articles 5, 6 i 7 es defineixen les 
prescripcions tècniques per a les línies elèctriques.  

Aquesta protecció incorpora les zones ZEPA i Xarxa Natura 2000 
junt als àmbits d'actuació dels plans de recuperació d'aus i de les 
zones més sensibles per a les aus amenaçades de Catalunya. 
S’observa en el mapa general de Catalunya que aquesta protecció 
afecta una gran part del territori, corresponent a les àrees que 
tenen línies d’alta tensió. 

A la següent imatge s’observa que l’àmbit es troba inclòs dins les 
àrees prioritària de protecció d’aus amenaçades (Àrees prioritàries 
de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local 

EIN MASSIS GARRAF 

ZONA PROTECCIÓ AVIFAUNA 
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d'espècies d'aus amenaçades existents a Catalunya, exclosos el 
trencalós, el bitó, la gavina corsa i les Zepa). 

 
 
figura 41 Arees prioritaries de reproducció, alimentació, dispersió i 
concentració local d'espècies d'aus amenaçades existents a Catalunya, 
exclosos el trencalós, el bitó, la gavina corsa i les Zepa. Àmbit en vermell 
 

També es troba pròxim però fora els àmbits de recuperació del 
trencalós, bitó i gavina corsa. 

 
figura 42 Xarxa N2000 (Zepa) i Àmbits de Recuperació del trencalós,el 
bitó i la gavina corsa 
 

Així mateix, com es pot observar a la següent imatge, tot l’àmbit es 
troba inclòs en una àrea d’interès florístic i faunístic, que engloba 
la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i 
flora amenaçades.  
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figura 43. Àrees interès florístic i faunístic (verd). Àmbit en color lila. . 
Font: Cartografia del DMAH. 
 
S’ha consultat els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura 
per tal de detallar sobre quines espècies afecta i quines 
consideracions al respecte cal tenir en compte per tal de preservar 
l'estat de conservació de les espècies amenaçades. Segons els 
tècnics consultats l’àmbit d’estudi es troba dins l’àrea de campeig 
de l’àliga cuabarrada ((Hieraaetus fasciatus), però no s’exigiran 
mesures correctores ja que l’àmbit es troba fora la XN2000 i just 
sota l’autopista, la qual ve a fer de delimitació física dels espais més 

naturals del nord respecte els més humanitzats del sud. Tot i això, 
el tècnic consultat informa sobre les mesures correctores per 
millorar la biodiversitat i reduir la sinistralitat de les àligues en 
col·lisionar amb els tensors de les vinyes, que recomana aplicar en 
les finques que es troben per sota l'autopista, que no és el cas de 
l'àmbit d'estudi.  

La gran diversitat d’hàbitats de la Regió metropolitana de Barcelona 
permet mantenir una gran riquesa faunística, principalment 
associada a àrees obertes –matollars, prats, herbassars, conreus, 
zones en regeneració després d’incendis– i als ecotons (fronteres) 
entre aquestes àrees i les zones forestals arbrades. L’àmbit d’estudi 
queda però fora d’aquestes zones d’interès per la fauna, i separada 
d’aquestes per l’autopista i zones extractives.  
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figura 44 Zones d’interès per la fauna segons el PTMB. Finca on es troba 
l’àmbit en color blau.  
 

El PTPMB, designa tot l’espai agrícola per sota l’autopista (dins el 
qual es troba l’àmbit d’estudi) com un espai d’interès agrari, 

mentre que la major part del matollar i la pineda existent a ambdós 
costats de la C-32 els qualifica d’interès per la flora i la vegetació, 
com es pot veure a la següent imatge 

 

figura 45 Interès per la flora i vegetació verd fosc, espais interès agrari 
verd clar.  La delimitació amb trama blava correspon a la finca on es 
troba l'àmbit d’estudi. Font:PTMB 
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3.6.5 CONNECTIVITAT 

Segons el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) La 
connectivitat ecològica de la Regió metropolitana –prenent com a 
indicador la connectància forestal, és a dir, la continuïtat i 
permeabilitat del territori en relació a les espècies forestals– manté 
valors molt saludables a la serralada Prelitoral i Litoral nord, i força 
acceptables al Garraf i al Penedès. En canvi,la regió central, la franja 
costanera, la plana vallesana i les conques del Besòs i el Llobregat 
constitueixen veritables barreres que aïllen el territori. La millora de 
la connectivitat passa per evitar la fragmentació d’aquestes grans  

àrees contínues i per permeabilitzar en la mesura possible les 
barreres existents. En el mapa de la proposta d’espais oberts del 
PTMB (veure figura 9) es representen els connectors localitzats a 
Vilanova i la Geltrú, cap dels quals afecta l’àmbit. 

Segons el mapa de valoració sectorial dels espais oberts a la regió 
metropolitana de Barcelona (diagnosi de l’ISA del PTPMB), l’àmbit 
se situa en un espai d’elevat interès agrícola (color taronja), no 
afectat per cap espai d’interès per a la connectivitat (color rosa), 
com es pot observar a la figura següent. 

figura 46. mapa de valoració 
sectorial dels espais oberts. Font: 
diagnosi de l’ISA del PTPMB 
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D’altra banda, l’annex II de l’ISA recull una anàlisi detallada dels 
diferents punts de la Regió metropolitana de Barcelona que s’han 
considerat crítics per a la connectivitat ecològica, que en cap cas 
afecten l’àmbit ni entorn (veure figura 12). Com es pot observar a la 
següent imatge, l’àmbit del Pla Especial se situa en la matriu 
d’interès per a la connectivitat ecològica, i separat per l’autopista 
d’una gran àrea nucli. 

 

figura 47 Plànols informatius de valors del sòl no urbanitzable. Espais 
d’especial interès per  a la connectivitat ecològica. Font:PTPMB 
 

A la figura següent, on es valora el model de connectivitat per a la 
fauna elaborat pel SITXELL (Diputació de Barcelona), s’observa que 
l’àmbit es troba en una zona de connectivitat mitjana. 

 

figura 48 model de connectivitat per a la fauna. Font:projecte sitxell  
 

 

En definitiva, l’àmbit d’estudi forma part de la matriu d’interès per 
a la connectivitat ecològica, no constituint cap punt especialment 
crític per a la connectivitat ni formant part de cap connector 
ecològic. Se situa en una zona agrícola de connectivitat mitjana, ja 
que malgrat conservar l’activitat agrícola, i tenir certa continuïtat 
amb altres espais oberts, és una zona molt fragmentada per nuclis 
industrials, i sobretot per l’autopista, amb la qual limita.  
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3.7 PAISATGE 

El Pedroell es troba inclòs en la unitat paisatgística anomenada 
“plana del Garraf”, situada entre la serralada litoral i el mar, que es 
caracteritza per ser una matriu agrícola amb una notable presència 
d’urbà dispers i periurbà. 

 

figura 49 Unitats paisatgístiques de Catalunya 

 

L’àmbit d’estudi és pla, en pendent cap al sud, i es troba cobert per 
vinyes en tota la seva extensió, que tenen continuïtat cap al sud i es 
troben aïllades d’altres vinyes per un matollar (a l’oest)  i per una 
zona de reblert i vials (a l’est). Pel nord limita amb l’autopista, que 
separa la plana litoral primers relleus de la serralada litoral, afectats 
en aquest punt per zones extractives i matollars que s’han cremat 
recentment. 

 

figura 50Mapa de cultius i aprofitaments 
 
La principal visual s’estableix des de l’autopista i des del camí 
d’accés a la finca (lateral de l’autopista), en no haver-hi cap obstacle 
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o barrera visual. Des dels altres punts cardinals només és 
parcialment visible degut a la pròpia vegetació natural  que fa 
barrera sobre un espai sense cap accident topogràfic. 
 

 

figura 51. Vista de l’àmbit des del sud-est (torrent d’en Parellada) 
 

Entre la vegetació que fa de barrera visual destaca el matollar, que 
limita amb l’àmbit per l’est (veure figura següent), l’arbreda de 
grans dimensions situada al sud de les instal·lacions, i la pròpia  
vegetació del torrent d’en Parellada. 

 

figura 52 Vista aèria de l’àmbit des de l’oest 

La qualitat visual de l’àmbit es pot considerar mitjana, degut a la 
proximitat de l’autopista i accessos. D’altra banda, limiten amb 
l’autopista tres zones extractives, i per sota l’autopista i a tocar de 
l’àmbit per l’est, hi ha un antic abocador clausurat (Coll d’en 
Ferran), i limitant amb una petita zona industrial, que tot plegat 
artificialitza el paisatge. A continuació es mostren imatges preses 
cap els quatre punts cardinals: 

matollar arbreda 

Abocador 
clausurat barranc 
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figura 53 Imatges 
preses cap als quatre 
punts cardinals: 
 

1. Des del camí d’accés 
a la finca, imatge 
projectada cap al sud, 
on es veu la totalitat 
de l’àmbit 
2. Des del camí a l’oest 
de la finca, imatge 
projectada cap a l’est. 
S’aprecia la pràctica 
totalitat de l’àmbit. 
3. Des del camí d’accés 
a la finca, imatge 
projectada cap al 
nord. 
4. Des del camí d’accés 
a la finca, imatge 
projectada cap a 
l’oest. En primer 
terme es veu l’àmbit, i 
al fons el matollar 
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No s’ha publicat encara el catàleg del paisatge de l’àmbit 
metropolità de Barcelona, on s’inclou el municipi de Vilanova i la 
Geltrú, però en els plànols informatius del PTMB s’indiquen els 
valors paisatgístics de la zona: 

Concretament, l’àmbit se situa sota la línia de canvi entre la plana i 
la serralada, en una zona de valor per la presència de murs de 
pedra seca. Tanmateix, en l’àmbit pròpiament dit no n’existeixen. 

 

 

figura 54. Valors paisatgístics plànols informatius PTMB. Àmbit d’estudi marcat amb asterisc 
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3.8 MEDI ATMOSFÈRIC 

3.8.1 Climatologia 

El sector àmbit d’estudi presenta un clima semiàrid amb amplituds 
tèrmiques moderades i amb precipitacions escasses i irregulars, 
sovint en forma de tempesta, amb un règim pluviomètric estacional 
més abundant a la tardor i primavera i més escàs a l’estiu i l’hivern. 
La temperatura mitjana anual està entre els 16ºC i 17ºC i presenta 
una precipitació mitjana anual entre 500 i 550 mm. 

3.8.2 Qualitat de l’aire segons la XVPCA  

A Catalunya, la qualitat de l’aire es mesura mitjançant la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). El 
municipi de Vilanova i la Geltrú es situa dins la Zona de Qualitat 
Atmosfèrica (ZQA) 3 corresponent al Penedès-Garraf. El punt de 
mesura de la més proper a l’àmbit es troba en el mateix nucli urbà, 
on els paràmetres mesurats actualment són: ozó, monòxid de 
nitrogen, diòxid de nitrogen i altres òxids de nitrogen i diòxid de 
sofre. 

D’acord amb l’Avaluació de la Qualitat de l’Aire del 2011 duta a 
terme pel Departament de Medi Ambient, a la zona del Penedès - 
Garraf no es van superar els llindars marcats per la normativa dels 
següents contaminants: diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, 

monòxid de carboni, partícules en suspensió amb diàmetre inferior 
a 10 micres, benzè, plom. 

Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i 
benzo(a)pirè, no s’han superat els valors objectiu establerts a la 
legislació.  

Pel que fa a l’ozó troposfèric no s’ha enregistrat cap superació del 
llindar d’informació horari a la població ni del llindar d’alerta. 

En conclusió, segons les dades consultades, es pot considerar que la 
qualitat de l’aire durant el 2.011 ha estat satisfactòria.  

 

Contaminació acústica 

D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació 
acústica, els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat 
acústica, que estableixi els nivells d'immissió a les zones urbanes, 
els nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, 
mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que 
determinen els objectius de qualitat.  

El mapa de soroll i el corresponent mapa de capacitat acústica 
d'aquest municipi ( aprovat l’octubre de 2010) contempla 3 zones 
en funció de la sensibilitat: 
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Zona de sensibilitat acústica alta (A) 
Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 
Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 
 

L’àmbit d’estudi es troba en una zona C3, que comprenen els 
sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll 
en estar afectats per sistemes generals d’infraestructures de 
transport o altres equipaments públics. 

 

figura 55.Mapa de capacitat acústica. La franja rosa indica sensibilitat C3 
 

A les zones de sensibilitat acústica s’apliquen els valors limit 
d’immissió Ld, Le i Ln per a la planificació del territori i la preservacií 
i /o millora de la qualitat acústica. 

 

Zones de 
sensibilitat 

acústica 

Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld(7h-21h).  Le(21h-23h) Ln(23h-7h) 

Zona A. 
Sensibilitat 

ú ti  lt   

60 60 50 

Zona B. 
Sensibilitat 

ú ti  
  

65 65 55 

Zona C. 
Sensibilitat 

ú ti  
  

70 70 60 

Taula 2: Límit d’immissió de soroll establerts a l’Annex 3 de les normes 
urbanístiques (volum 1). 
 
Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica 
del territori i els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de 
sensibilitat acústica. Aquestes zones poden incorporar els valors 
limit dels usos del sòl, depenent de si es tracta de zones 
urbanitzades existents o zones a urbanitzar, d’acord amb la taula 
següent: 
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figura 56. Valors límit d’immissió d’acord amb la sensibilitat acústica 
(extret del mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú ) 
 
 
 
3.8.3 Contaminació lumínica 

L’article 12 del Decret 82/2005 d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, estableix la 
competència dels Ajuntaments en relació a la necessitat que tenen 
de formular el Pla municipal d’adequació de la il·luminació 
exterior del seu terme municipal, a fi d’adaptar les instal·lacions 

d’il·luminació exterior a les prescripcions de la Llei 6/2001 i del 
mateix Decret 82/2005, amb la finalitat de:  

• Mantenir, al màxim possible, les condicions naturals de la nit 
en benefici de les persones, de la fauna, de la flora i dels 
ecosistemes en general. 

• Promoure l’eficàcia energètica de la il·luminació exterior. 
• Evitar la intrusió de llum artificial no necessària a cases i 

equipaments. 
• Prevenir i corregir els efectes pertorbadors de la 

contaminació lluminosa en la visió del cel.  

Aquest pla a Vilanova i la Geltrú  es va elaborar l’any 2007. 

D’altra banda, seguint els criteris que estableix aquesta mateixa llei 
la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de desembre de 2007, 
el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient 
envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Aquest Mapa 
contempla quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la 
necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees 
en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció, 
tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit. 
Segons la zona de protecció envers la contaminació lluminosa a que 
pertany la il·luminació, es determina el tipus i les característiques 
de la il·luminació que s'hi pot instal·lar.: 
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Zones de protecció màxima. (E1), comprèn àrees incloses en el Pla 
d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin d’ésser 
objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques 
naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es 
pot admetre una brillantor mínima. 

 Zones de protecció alta. ( E2), comprèn els espais que la 
planificació urbanística considera com a sòl no urbanitzable, fora de 
la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els espais 
en els quals els ajuntaments han proposat augmentar la protecció 
envers la contaminació lluminosa. Només admeten una brillantor 
reduïda. 

Zones de protecció moderada(E3), correspon al sòl urbà o 
urbanitzable aprovat per la planificació urbanística, excepte el 
territori que a conseqüència de les propostes dels ajuntaments, 
disposa d'una protecció màxima o alta en una part del sòl 
urbanitzable, i disposa d'una protecció menor una petita part del 
sòl urbà. Admeten una brillantor mitjana. 

Zones de protecció menor. ( E4), correspon a espais urbans d'ús 
intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de persones o per la seva 
activitat comercial, industrial o de serveis, que els ajuntaments han 
proposat amb una menor protecció i el departament competent en 
matèria de medi ambient ha acceptat. Admeten una brillantor alta. 

D’acord amb aquest plànol, l’àmbit estudiat se situa en zona de 
protecció alta (E2), és a dir, que només admeten una brillantor 
reduïda. 

 

Figura 57: Zonificació segons la protecció envers la contaminació 
lluminosa. Perímetre negre indica el límit municipal, i asterisc vermell 
l’àmbit.Font: Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior. 
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3.9 RECURSOS NATURALS I INFRAESTRUCTURES 
AMBIENTALS 

3.9.1 Abastament  

Pel que fa a l’abastament, A Vilanova i la Geltrú, bona part del cicle 
de l’aigua urbà és controlat per la Companyia d’Aigües de Vilanova i 
la Geltrú. En concret gestiona l’abastament d’aigua potable i el 
clavegueram, tant les xarxes generals com les escomeses a cada 
una de les xarxes. D’una part del cicle de l’aigua en alta però, se’n fa 
càrrec la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf. 

A l’àmbit d’estudi el proveïment d’aigua s’obté mitjançant dos 
pous. El pou 2 (antic) s’ubica darrere de la naus A-1, junt amb els 
diferents dipòsits d’aigua; l’altre pou denominat pou 1 (nou) es 
situa junt a la nau de dipòsits (edifici B). Ambdós disposen de la 
concessió d’aigües per resolució de data 22.07.2011 de la Direcció 
de Proveïment d’aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua (A.C.A.), 
per a ús industrial (neteja de processos industrials de fabricació i 
embassat de vins i caves, lavabos i dutxes), amb un volum màxim 
anual de 22.500 m/any, el que suposa un cabal mitjà equivalent de 
0,71 l/s.  

Es disposa d’un dipòsit de reserva d’aigua de 150.000 litres junt a la 
nau A-1, amb la planta de tractament d’aigua (osmosis) i equip de 
bombeig que subministra l’aigua mitjançant dos ramals principals;  

 

 

un ramal de servei a les edificacions i/o instal·lacions ubicades en 
els edificis A-1, A-2, B i C, o sigui a les edificacions sobre rasant 
preexistents; un altre ramal dona servei a les ampliacions 
realitzades a partir de l’any 2.000 (sota rasant).   

 

figura 58 Edificis existents en la finca "el Pedroell" 
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3.9.2 Sanejament 

La depuració de les aigües residuals municipals té lloc a l’EDAR 
(estació depuradora d’aigües residuals) de Vilanova i la Geltrú, de la 
que l’Agència Catalana de l’Aigua n’és titular, i actualment té 
concedida la gestió de la mateixa a DAM (Depuración de aguas del 
Mediterráneo). 

La finca disposa d’una depuradora pròpia ubicada al Nord de la nau 
A-1, en el centre de les diverses edificacions i/o instal·lacions. Totes 
les aigües residuals es dirigeixen a aquesta instal·lació de 
tractament d’aigües residuals, en alguns casos mitjançant bombeig, 
per a un cop depurades passar a un dipòsit de reserva obert que 
serveix com reserva d’aigua per a l’ instal·lació contra incendis i per 
al reg (aquesta informació està ampliada als informes tècnics que 
formen part dels annexos de la memòria de l’avanç del Pla Especial 

3.9.3 Xarxa de Subministrament Elèctric 

El subministrament elèctric procedeix d’un centre de transformació 
pròxim a la finca d’Alta Tensió. Des d’aquest C.T. es realitzen dos 
escomeses: La primera (2003) fins a una estació transformadora 
ubicada junt a l’edifici B (Nau de dipòsits) amb una potència 
nominal de 1.000 KVA. La longitud de la conducció es d’uns 460m. i 
es realitza soterrada. Dona servei a tots els edificis sobre rasant (A-
1, A-2, B i C) i a la depuradora, Per a les ampliacions posteriors (sota 

rasant), partint del mateix origen (Centre de Transformació) es 
realitza a l’any 2009 un altre escomesa o ramal fins a una nova 
estació transformadora situada juntament als edificis D i E, als quals 
dóna servei, amb la previsió de potència necessària per a les 
ampliacions previstes. La seva potència nominal és també de 1.000 
KVA. Aquesta conducció també es soterrada i la seva longitud 
aproximada és de 400 metres 

3.9.4 Enllumenat exterior 

Les zones de maniobra i control disposen de projectors tipus 
QVF416  de  750w (llum halogen) de la casa Philips col·locats sobre 
paret, amb la lluminària orientada cap a avall, en les façanes dels 
edificis. En les zones de pas i accessos s’utilitza un bàcul tipus SRP 
483 de 150 w (llum de descàrrega de sodi) de la casa Philips.  

3.9.5  



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú  4. Objectius ambientals 

60 

  

4 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS ESTABLERTS 
PER LA NORMATIVA INTERNACIONAL, 
COMUNITÀRIA, ESTATAL, AUTONÒMICA I LOCAL 

 

Obligacions en matèria de biodiversitat 

Els principis de la lluita global contra la pèrdua de la diversitat 
biològica es troben resumits en diverses estratègies i convenis entre 
els quals destaquen l’Estratègia global per a la conservació de la 
biodiversitat, el Conveni de Rio sobre la diversitat biològica, 
l’Estratègia paneuropea per a la diversitat biològica, l’Estratègia 
de la Unió Europea per a la biodiversitat o l’Estratègia espanyola 
per a la conservació de la biodiversitat. 

A Catalunya existeix un esborrany d’Estratègia catalana per a la 
conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, elaborat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història 
Natural. L’Estratègia catalana comparteix els grans objectius del 
corpus jurídic internacional però els concreta i adequa a la situació i 
les especificitats pròpies de Catalunya. La proposta vol ser 
d’aplicació al conjunt de la matriu territorial i no solament als espais 
naturals protegits i pretén integrar les consideracions en matèria de 
biodiversitat al conjunt de les polítiques de desenvolupament 

territorial i econòmic. En tot cas, el seu objectiu bàsic i central és el 
d’invertir la tendència actual de pèrdua de la diversitat 
d’ecosistemes, d’espècies i de dotacions genètiques que configuren 
la diversitat biològica de Catalunya. 

L’Estratègia catalana s’estructura en 12 eixos d’actuació prioritaris: 

• L’adequació de les estructures administratives i els 
instruments legislatius als objectius de conservació i ús 
sostenible de la diversitat biològica. 

• La integració de la conservació i l’ús sostenible de la diversitat 
biològica en les polítiques sectorials i intersectorials de 
l’Administració de la Generalitat. 

• La millora dels incentius a la conservació de la biodiversitat i 
l’eliminació dels desincentius. 

• La valoració i la gestió de la diversitat biològica, per part de 
les comunitats locals, com un component essencial de la 
qualitat de vida dels seus ciutadans. 

•La promoció d’un compromís social per a la conservació i l’ús 
sostenible de la diversitat biològica mitjançant l’educació, la 
formació i la sensibilització de la societat catalana en relació 
amb la importància i significació d’una i altra. 

• El reforçament del sistema d’àrees protegides de Catalunya. 

• La garantia de la conservació i la recuperació de les espècies 
amenaçades. 
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• La millora de la coherència territorial d’hàbitats i poblacions. 

• La protecció de la diversitat biològica ex situ. 

• L’ús sostenible dels recursos genètics i el repartiment 
equitatiu dels beneficis que en resulten. 

• L’incentiu de la investigació i l’intercanvi d’informació. 

• L’impuls a la cooperació internacional per a la conservació i 
l’ús sostenible de la biodiversitat principalment en aquells 
països o territoris que suporten més notòriament la petjada 
ecològica de la societat catalana.  

D’aquests 12 àmbits, aquells objectius en els quals el planejament 
territorial sembla tenir major capacitat d’incidència són: 

• Integrar la conservació i l’ús sostenible de la diversitat 
biològica en les polítiques sectorials i intersectorials de 
l’Administració de la Generalitat. 

• Integrar els condicionaments de la conservació i l’ús 
sostenible de la biodiversitat en la planificació territorial i el 
planejament urbanístic. 

• Millorar la representació en el Pla d’espais d’interès natural 
de tots els components de la diversitat biològica de Catalunya. 

• Garantir les connexions biològiques entre els espais del Pla. 

• Integrar el PEIN amb les xarxes d’espais protegits 
internacionals, especialment amb la Xarxa europea Natura 
2000 

• Fomentar la creació de xarxes locals d’àrees naturals 
protegides. 

• Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de 
facilitar els processos de desplaçament i dispersió de les 
espècies. 

• Mantenir globalment la conservació dels tipus d’hàbitats, 
amb especial atenció als endèmics, rars o amenaçats. 

Obligacions en matèria d’aigua 

En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües, la que marca els objectius ambientals on el planejament 
territorial té incidència i que són, especialment: 

• Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat 
dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes terrestres i zones 
humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

• Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles. 

• Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 

L’Ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova (2008), té l’objectiu de 
regular la incorporació i la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua, 
com també adequar la qualitat de l’aigua a l’ús que se’n faci en els 
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edificis, altres construccions i activitats, i determinar en quins casos 
i circumstàncies serà obligatòria. Aquesta ordenança estableix la 
regulació dels sistemes i mesures d’estalvi d’aigua següents:  

• Comptadors individuals  
• Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua  
• Mecanismes estalviadors  
• Reductors de cabal  
• Aixetes  
• Mecanismes per a cisternes d’urinaris i inodors  
• Mecanismes per a processos de neteja  
• Sistemes de reutilització d’aigua de pluja  
• Sistemes de reutilització d’aigües grises  
• Sistemes d’estalvi en jardins  
• Sistemes d’estalvi en dipòsits de regulació  
• Sistemes d’estalvi en refrigeració  

Les característiques tècniques mínimes dels aparells i mecanismes 
d’estalvi es descriuen en l’annex B de l’Ordenança. 

El Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable de 
Vilanova i la Geltrú, va ser aprovat pel Ple Municipal el gener de 
2003. Vilanova compta amb un Reglament dels serveis de 
Sanejament (2004), en l’annex d’aquest s’enumeren les substàncies 
prohibides d’abocar, així com els paràmetres tractables o no en 
l’EDAR. En les qüestions no recollides en aquest Reglament s’estarà 

al previst a l’ordenança Municipal sobre les connexions de les 
xarxes privades de clavegueram a les xarxes públiques. 

També existeix un Reglament regulador dels abocaments d’aigües 
residuals de la mancomunitat intermunicipal del Penedès i Garraf, 
aprovat el juny de 2001.  

S’haurà de complir amb els criteris establerts a la instrucció tècnica 
aplicable al sanejament autònom (ACA, novembre 2008) 

Així mateix, el pla d’ordenació ha de delimitar el domini públic 
hidràulic la zona de policia de lleres, la zona de servitud i les 
afeccions ambientals, la inundabilitat.  

El projecte que se’n derivi del Pla haurà d’adaptar-se a les 
disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc i en 
particular al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, 
aprovat el 23 de noviembre de 2010. 

Obligacions en matèria d’ambient atmosfèric 

La Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una 
atmosfera més neta a Europa, que representa l’actualització de les 
directives 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE i 2002/3/CE, té com a 
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objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia comuna 
dirigida a: 

• Definir i establir objectius de qualitat de l’aire ambient per 
evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut 
humana i pel medi ambient en el seu conjunt. 

• Avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat 
de l’aire ambient als estats membres. 

• Disposar d’informació sobre la qualitat de l’aire ambient amb 
l’objectiu d’ajudar a combatre la contaminació atmosfèrica i 
altres perjudicis i controlar l’evolució a llarg termini i les 
millores resultants de les mesures nacionals i comunitàries. 

• Assegurar que aquesta informació estigui a disposició dels 
ciutadans. 

• Mantenir la qualitat de l’aire, quan sigui bona, i millorar-la en 
els altres casos. 

• Finalment, fomentar l’increment de la cooperació entre els 
Estats membres per reduir la contaminació atmosfèrica. 

Entre els objectius de la directiva, aquells sobre els quals el 
planejament territorial sembla tenir major capacitat 
d’incidència, en positiu o en negatiu, són: 

• Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut 
humana i pel medi ambient de la contaminació de l’aire. 

• Mantenir la qualitat de l’aire, quan sigui bona, i millorar-la en 
els altres casos  

D’altra banda, la Regió metropolitana de Barcelona es veu 
directament afectada pel Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual 
es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès 
Oriental, el Vallès Occidental, i el Baix Llobregat per al contaminat 
diòxid de nitrogen i per a les partícules; i també pel Decret 
152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006. 

Contaminació acústica 

El 26 de juliol de 2010 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
aprobar inicialment el mapa de capacitat acústica, el qual incorpora 
el mapa de soroll de la ciutat com a eina per la seva elaboració. El 
mapa estableix els nivells de tolerància acústica que es determinen 
per a cada una de les zones en què es subdivideix la ciutat.  

Aquest element s'ha d'integrar en la nova ordenança municipal 
sobre els sorolls i les vibracions, en la qual el govern municipal 
també està treballant. L'estudi del mapa acústic de la ciutat defineix 
Vilanova i la Geltrú com una ciutat tècnicament poc sorollosa i la 
distribueix en tres grans zones: una a l'oest residencial, una part 
central on predomina el comerç i els habitatges i una part més a 
l'est on es concentren els polígons industrials.  
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A les edificacions s’ha de donar compliment als requeriments 
relatius als soroll, establerts al Codi Tècnic de l’Edificació (aprovat 
pel Reial decret 314/2006, de 17 de març), i als especificats al 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis. 

Contaminació lluminosa 

El desembre de 2007 es va elaborar el Pla municipal d’adequació 
de la il·luminació exterior existent. En el capítol 6 d’aquest pla – 
Il·luminació exterior de titularitat privada, s’estableix el següent:  

Art. 6.2. Il·luminació d’equipaments i serveis relacionats amb 
activitats (indústries, àrees comercials, aparcaments, ports i 
aeroports, equipaments lúdics i/o turístics...): 

• Els punts d’enllumenat s’ajustaran als valors establerts pel 
Decret (82/2005) en matèria de pàmpols, làmpades, angles, etc. 
(...) 

• Les instal·lacions d’enllumenat exterior disposaran dels 
mecanismes d’encesa i apagada i de regulació de flux que 
garanteixin el compliment de l’horari de nit establert (Cap. 4).  

• Els altres elements d’il·luminació com cartells lluminosos, 
tanques il·luminades, etc., depenent del sistema, disposaran de 
protectors que evitin l’emissió de llum a l’hemisferi superior, 

tindran cura que la correcta orientació dels focus i disposaran 
dels sistemes de regulació horària corresponent. 

Obligacions en matèria de sòl 

No existeix cap document amb implicacions legals ni cap estratègia 
aprovada sobre el sòl. En l’àmbit de la Unió Europea, no obstant 
això, existeix una Comunicació de la Comissió al Consell, el 
Parlament Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè de les 
regions (COM/2002/0179 final, no publicada al DOCE) titulada Cap 
a una estratègia temàtica per a la protecció del sòl. Sobre la base d’ 
aquest document, es detecten determinats objectius sobre els 
quals el planejament territorial sembla tenir capacitat d’incidència, 
en positiu o en negatiu, i que són els següents: 

• Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, 
desertificació, pèrdua de matèria orgànica, contaminació, 
segellat, compactació, reducció de la seva biodiversitat, 
salinització i inundació i esllavissament. 

• Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 

• Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats 
amb l’erosió, la salinització, les inundacions i l’esllavissament 
de terres. 

• Protegir les terres dotades d’un valor primordial des del punt 
de vista agrari.  



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú  4. Objectius ambientals 

65 

  

Obligacions en matèria de canvi climàtic 

Existeixen, en aquesta matèria, diversos convenis i protocols 
internacionals i europeus entre els quals el Conveni marc de les 
Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto per al 
citat conveni o l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic, que 
marquen els objectius en la lluita contra el canvi climàtic i en la 
prevenció dels seus efectes adversos. 

A Catalunya, davant la incertesa dels potencials efectes d’aquest 
fenomen, el Govern de la Generalitat ha promogut una Estratègia 
catalana sobre el canvi climàtic, que es basa en: 

• Un inventari permanent d’emissions de diòxid de carboni. 

• Una xarxa temàtica contra el canvi climàtic. 

• Una estratègia per a la implantació de l’energia eòlica a 
Catalunya. 

• Uns programes d’eficiència energètica al sector industrial i 
domèstic. 

• Un programa de recuperació i tractament dels gasos 
d’abocador. 

• El foment dels biocombustibles. 

• El posicionament de Catalunya davant els sistemes de 
compra-venda d’emissions. 

• Un programa d’impuls i foment de la mobilitat sostenible. 

• Un programa d’educació ambiental i informació. 

• Un programa de foment dels vehicles lliures de benzina. 

• La incorporació de l’estratègia com un dels eixos principals de 
l’Agenda 21 de Catalunya. 

• La creació d’una comissió catalana del canvi climàtic. 

 

Les línies d’actuació en les quals el planejament territorial pot tenir 
major capacitat d’incidència són les següents: 

• Millora de l’eficiència energètica, especialment en el sector 
del transport. 

• Foment de la mobilitat sostenible: un planejament territorial 
que incorpori els criteris de mobilitatsostenible i que penalitzi 
els escenaris que augmentin la mobilitat obligada. 

• Promoció del transport públic i d’altres sistemes de transport 
que permetin reduir les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle. 

• Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al 
mínim les causes del canvi climàtic i mitigarne els efectes 
negatius. 

• Protecció i millora dels embornals i els dipòsits dels gasos 
amb efecte hivernacle. 

• Reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

 



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú  4. Objectius ambientals 

66 

  

A Catalunya el Govern de la Generalitat ha promogut una Estratègia 
catalana sobre el Canvi climàtic (Pla Marc de mitigació del canvi 
climàtic a Catalunya 2008-2012, aprovat el 7 octubre de 2008). Les 
línies d’actuació en les quals el planejament urbanístic municipal 
pot tenir major capacitat d’incidència són les següents: 

• Increment de l’ús d’energies netes i renovables, especialment 
l’eòlica, com a mesura essencial en la lluita contra el canvi 
climàtic. 

• Millora de l’eficiència energètica, especialment en el sector 
del transport. 

•Foment de la mobilitat sostenible: un planejament territorial 
que incorpori els criteris de mobilitat sostenible i que penalitzi 
els escenaris que augmentin la mobilitat obligada. 

• Promoció del transport públic i d’altres sistemes de transport 
que permetin reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle. 

• Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al 
mínim les causes del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes 
negatius. 

• Protecció i millora dels embornals i els dipòsits dels gasos 
amb efecte hivernacle. 

• Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

 

Per aquest motiu es tindrà en compte l’Ordenança reguladora de la 
incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la 
producció d’aigua calenta fins a cobrir el 60% de la demanda 
energètica a edificis i construccions en el terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú, aprovada el febrer de 2005. 

D’altra banda, el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), 
elaborat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 2009, estableix 
les pautes per assolir els objectius mediambientals que estableix la 
Comissió Europea per al 2020 (Pacte d'alcaldes).  

 

Obligacions en matèria de paisatge 

El Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la 
protecció, la gestió i la planificació del paisatge, i l’organització a 
escala europea en qüestions paisatgístiques. 

A Catalunya la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del 
paisatge promou el reconeixement, la protecció, la gestió i 
l’ordenació del paisatge per tal d’harmonitzar la preservació dels 
seus valors patrimonials, culturals i econòmics amb un 
desenvolupament sostenible. 

La Llei es basa en els principis d’actuació següents: 
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• La necessitat d’afavorir l’evolució harmònica del paisatge 
d’acord amb els conceptes d’utilització racional del territori i de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

• La preservació, mitjançant l’establiment de mesures 
protectores del paisatge, del dret dels ciutadans a viure en un 
entorn culturalment significatiu. 

• El reconeixement que el paisatge és un element de benestar 
individual i col·lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, 
té una dimensió econòmica, cultural i patrimonial. 

• La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol 
actuació d’ordenació i gestió del territori. 

• La necessitat de la cooperació entre les diferents 
administracions públiques en l’elaboració de les polítiques de 
paisatge. 

• La promoció de polítiques de concertació pública i privada en 
l’adopció d’instruments i en les decisions sobre el paisatge. 

• La promoció de la participació en les polítiques de paisatge 
dels agents socials, professionals i econòmics. 

 

Els objectius que emanen d’aquests documents sobre els quals el 
planejament territorial té major capacitat d’incidència són els 
següents: 

• Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-lo i/o 
preservar-lo. 

• Integrar el paisatge en les polítiques de planificació 

• Millorar el coneixement dels paisatges propis. 

• Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com els paisatges 
seminaturals 

el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona es 
troba en elaboració. 

L’art. 2 de la Llei 8/2005 estableix els principis que han d’inspirar 
l’actuació dels poders públics en matèria de paisatge. D’aquests, els 
més directament aplicables al planejament urbanístic són: 

• Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els 
conceptes d’utilització racional del territori, de 
desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels 
ecosistemes. 

• Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, 
el dret dels ciutadans a viure en un entorn culturalment 
significatiu. 

• Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol 
actuació d’ordenació i gestió del territori i valorar els efectes de 
l’edificació sobre el paisatge. 

Altres principis de la Llei 8/2005 aplicables en matèria de paisatge: 

• Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual 
i col·lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, té una 
dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i identitaria. 



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú  4. Objectius ambientals 

68 

  

• Preservar els paisatges que, per llur caràcter natural o cultural, 
requereixen intervencions específiques i integrades. 

• Millorar paisatgísticament les perifèries i les vies d’accés a les 
ciutats i les viles, i també eliminar, reduir i traslladar els 
elements, els usos i les activitats que les degraden. 

• Mantenir, millorar i restaurar els paisatges agrícoles i rurals. 
• Articular de forma harmònica els paisatges, amb una atenció 

particular vers els espais de contacte entre els àmbits urbà i 
rural i entre els àmbits terrestre i marí. 

• Elaborar projectes d’integració paisatgística d’àrees d’activitats 
industrials i comercials i de les infraestructures. 

• Adquirir sòl per a incrementar el patrimoni públic de sòl en les 
àrees que es considerin d’interès per a la gestió paisatgística. 

• Atribuir valor al paisatge com a recurs turístic. 
 

El mapa de paisatges de Catalunya estableix els 10 objectius de 
qualitat paisatgística per a Catalunya 

1. Uns paisatges ben conservats, gestionats i ordenats, 
independentment de la seva tipologia (urbans, periurbans, 
rurals o naturals) i del seu caràcter. 

2. Uns paisatges vius i dinàmics-els existents i els de nova 
creació a través de la intervenció-, capaços d'integrar les 
inevitables transformacions territorials sense perdre la seva 
idiosincràsia. 

3. Uns paisatges heterogenis, que reflecteixin la rica diversitat 
paisatgística de Catalunya i que s'allunyin de 
l'homogeneïtzació. 

4. Uns paisatges endreçats i harmònics,que evitin el desordre i 
la fragmentació. 

5. Uns paisatges singulars, que s'allunyin de la banalització. 

6. Uns paisatges que mantinguin i potenciïn els seus referents i 
valors, tangibles i intangibles (ecològics, històrics, estètics, 
socials, productius, simbòlics i identitaris). 

7. Uns paisatges sempre respectuosos amb el llegat del passat. 

8. Uns paisatges que transmetin tranquil·litat, lliures 
d'elements dissonants, de sorolls discordants i de 
contaminació lumínica i olfactiva. 

9. Uns paisatges que puguin ser gaudits sense posar-ne en 
perill el patrimoni i la idiosincràsia. 

10. Uns paisatges que atenguin la diversitat social i 
contribueixin al benestar individual i social de la població. 
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4.1 OBJECTIUS DERIVATS DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL I 
SECTORIAL DE REFERÈNCIA 

4.1.1 Pla Territorial General de Catalunya (1995)  

El PTG té, entre altres, els següents objectius:  

• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de 
la seva matriu biofísica. 

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en 
general com a components de l’ordenació del territori. 

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic 
del territori. 

• Moderar el consum del sòl. 
• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el 

territori. 
• Fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal 

d’assolir nivells de renda adequats en tot el territori. 
• Promoure un creixement ordenat de les implantacions sobre 

el territori per tal d’afavorir una eficàcia més gran de les 
activitats econòmiques i una millor qualitat de vida. 

4.1.2 Pla territorial de l’àmbit metropolità de Barcelona 

El PTMB va ser aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010. Els 
principals objectius del pla són: 

• Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles: 
Organitzar de forma més racional els usos del territori i la 
xarxa d’infraestructures amb l’objectiu de configurar un 
model d’accessibilitat metropolitana de bens i persones més 
coherent, eficient i sostenible. Tot acomplint les 
prescripcions de la Llei de Mobilitat 9/2003. 

• Racionalitzar el model d’ocupació del sòl: moderar la 
tendència en l’ocupació del sòl – quant sòl, on i com, una de 
les problemàtiques principals en un territori on clarament el 
sòl és un recurs limitant.  

• Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics: 
Proporcionar una major eficiència en la utilització dels 
recursos tot generant menys impactes negatius i 
disfuncions– residus, contaminació, etc. Contribuir a una 
major eficiència en el comportament territorial dels fluxos 
ambientals i energètics i permetre la implantació 
d’infraestructures ambientals que plantegi la planificació 
sectorial.  

• Preservar els valors naturals i culturals: Garantir la 
conservació de la diversitat geològica, biològica i 
paisatgística, dels elements del patrimoni cultural, i la 
funcionalitat ecològica del conjunt del territori. 
Especialment dels principals elements d’interès del 
patrimoni natural i cultural, i la seva dinàmica i funcionalitat.   
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4.2 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN LA 
REDACCIÓ DEL PLA 

S’han definit els objectius i criteris ambientals a adoptar en la 
modificació puntual del PGO DE Vilanova i la Geltrú i el Pla Especial 
del celler situat a la finca “el Pedroell” d’acord amb els objectius 
determinats pels plans, programes, directives i directrius a àmbit 
internacional, nacional i local, que s’han exposat al capítol anterior, 
i dels quals s’han seleccionat i agrupat per temes aquells que tenen 
aplicació en aquesta fase de planejament i en aquest àm bit. 

El principal objectiu ambiental es pot resumir a reduir la petjada 
ecològica per tal de configurar un model sostenible, perdurable en 
el temps i solidari amb la resta del planeta. Aquest gran objectiu es 
concreta en Garantir la conservació de la diversitat geològica, 
biològica i paisatgística, dels elements del patrimoni cultural, i la 
funcionalitat ecològica del conjunt del territori. Aquest gran 
objectiu es deriva en un conjunt d’objectius i criteris aplicables a 
l’àmbit que s’han jerarquitzat atenent a la seva importància en el 
context territorial de Vilanova i la Geltrú. 

 

 OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS CONCRETS 

Biodiversitat 

Garantir la conservació de la diversitat geològica, biològica i la 
funcionalitat ecològica del conjunt del territori. 

• Prioritzar l’activitat agrícola existent en l’àmbit 

Garantir la permeabilitat ecològica del territori per facilitar el 
desplaçament i dispersió de les espècies.  

• Procurar la continuïtat de la vinya de l’àmbit amb 
les vinyes colindants i el torrent de la Parellada, 
evitant barreres 

Cicle de 
l’aigua 

Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels 
ecosistemes aquàtics  

• Adoptar sistemes de reg que comportin una 
pèrdua mínima d'aigua  
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• En el cas d'enjardinar els espais residuals, utilitzar 
espècies pròpies de la zona, amb baixos 
requeriments hídrics 

sòl 

Protegir el sòl dels processos de degradació 
• Revegetar/conrear tota la superfície afectada per 

la modificació 

Moderar el consum de sòl 
• Mantenir aquest sòl amb la classificació de sòl no 

urbanitzable 

Paisatge 

Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes 
d’utilització racional del territori i de desenvolupament urbanístic 
sostenible, que tingui en compte: 

 La preservació del dret dels ciutadans a viure en un entorn 
culturalment significatiu. 

 El reconeixement que el paisatge és un element de benestar 
individual i col•lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, té 
una dimensió econòmica, cultural i patrimonial. 

 La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol 
actuació d’ordenació i gestió del territori 

• El nou ús ha de garantir la continuïtat 
paisatgística amb l'entorn 

• Garantir que el nou ús ofereixi un paisatge 
seminatural, identitari de la zona 

• Cal evitar la presència d'elements distorsionadors 
del paisatge  
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A continuació es numeren per ordre d’importància els objectius concrets aplicables a l’àmbit d’estudi i a la modificació proposada (tercera 
columna de la taula anterior): 
 
 

OBJECTIUS CONCRETS 

1. Mantenir aquest sòl amb la classificació de sòl no urbanitzable  

2. Recuperar l’activitat agrícola en l’àmbit (vinya de secà), revegetant tota la superfície afectada 

3 Garantir la continuïtat paisatgística amb l'entorn, evitant barreres i elements distorsionadors del paisatge 

4. Limitar la despesa en aigua de reg: Adoptar sistemes de reg que comportin una pèrdua mínima d'aigua i en el cas d'enjardinar els espais 
residuals, utilitzar espècies pròpies de la zona, amb baixos requeriments hídrics 
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5 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 

5.1 Situació actual (alternativa 0) 

El planejament actual qualifica dins la clau 20 (zones d'afecció i 
servituds) una superfície que ja no te aquesta afectació des de que 
es va construir l’autopista i es va desviar el torrent que ocupava 
aquest espai. A la següent figura es ressalta aquesta superfície, que 
amb la present modificació es pretén requalificar, passant de clau 
20 (zones d'afecció i servituds) a clau 18 (sòl de valor agrícola). 

 

figura 59 Planejament actual. En vermell, àmbit d'estudi 

 

5.2 Descripció de la proposta 

Es proposa requalificar una superfície de 16.959,98 m² (finques 
cadastrals nº 2, nº 95 i nº 96 ), passant de clau 20 (zones d'afecció i 
servituds) a clau 18 (sòl de valor agrícola).(vegeu figura 60). Per 
aquesta superfície serà aplicable la normativa relativa a la clau 18 
(articles 265, 266 i 267), com ja s’ha explicat al capítol 2.1. En 
canviar la qualificació d'aquest espai, el planejament queda així: 

 

figura 60. Proposta de modificació, passant de clau 20 a clau 18  
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L'articulat del PGO no es modifica, es manté literalment com es 
trasllada a continuació: 

CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ DETALLADA DE LES ZONES 
SECCIÓ I. Zona de sòl de valor agrícola ( clau 18) 
Article 265. Definició 
Comprèn els sòls no urbanitzables sotmesos actualment a un procés de 
producció agrícola, així com aquells que, limítrofes als anteriors, poden 
tenir una destinació final de producció agrícola. El reconeixement de 
valor agrícola d'aquests sòls passa per la preservació de processos 
d'edificació aliens, en qualsevol aspecte, a la pròpia producció agrícola. 
Article 266. Habitatge rural 
Les condicions d'edificació de l'ús d’habitatge rural són els següents: 
a) La superfície de la finca mínima per l'assentament d’habitatge rural 
serà la fixada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca", en 
funció de l'explotació agrària i en cap cas, a efectes urbanístics, podrà 
ser inferior a 30.000 m². 
b) Sostre màxim edificable: 200 m². 
c) Alçada màxima de l'últim forjat: 7 m. 
d) Nombre màxim de plantes: PB + 1PP. 
e) Qualsevol edificació o instal·lació rural, cas d'autoritzar-se, se situarà 
enfront de les vies rurals, respectant sempre les franges de protecció 
esmentades en l'art. 252. 
f) Els criteris compositius i els materials respondran al model tradicional 
emprat en la zona. La intervenció municipal podrà incidir en els aspectes 
estètics i d'utilització de materials en base a la integració en l'ambient 
rural en que s'inserten aquestes edificacions. 
Article 267. Instal·lacions agrícoles 
1. Les condicions d'edificació per a usos agrícoles en les modalitats de 
magatzem agrícola, de vivers i hivernacles, de casetes de ferramentes i 

utensilis i de coberts, tenen la condició comuna d'autoritzar-se només 
quan es tracti d'una construcció destinada a una explotació agrícola que 
tingui relació amb la naturalesa i destinació de la finca, amb la superfície 
definida per la unitat mínima de cultiu establerta legalment per a cada 
tipus de sòl. Normes Urbanístiques Pàgina 199 Revisió del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú Document refós Juny 2001. 
A més s'especifica: 
- Per a ús agrícola en la modalitat d’indústria agropecuària: 
a) Separació mínima respecte dels llindars: 10 m. 
b) Altura màxima (carener): 7 m. 
c) Les construccions podran situar-se annexes a l’habitatge rural de la 
mateixa finca. 
d) Es limita la superfície a un màxim del 10% de la de la finca pels 
primers 30.000 m² de la mateixa, més un 5% de la superfície que superi 
els 30.000 m². 
e) La superfície màxima per a cada unitat edificada serà de 2.000 m², i la 
separació mínima de10 m. entre edificis. 
- Per a ús agrícola en la modalitat de magatzem agrícola: 
a) Separació mínima respecte dels llindars: 10 m. 
b) Altura màxima (carener): 7 m. 
c) Les construccions podran situar-se annexes a l’habitatge rural de la 
mateixa finca. 
d) Es limita la superfície al 3% de la de la finca pels primers 30.000 m² de 
la mateixa, més un 2% de la superfície que superi els 30.000 m². 
e) La superfície màxima per a cada unitat edificada serà de 1.000 m², i la 
separació mínima de 10 m. entre edificis. 
- Per la modalitat de vivers i hivernacles: 
a) Altura màxima de carener: 7 m. 
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b) La separació als llindars de la finca ha de ser la necessària per a que 
no es produeixi ombra sobre possibles hivernacles limítrofs, com a mínim 
serà d'un metre. 
c) La instal·lació de vivers i hivernacles haurà de resoldre el correcte 
drenatge de les aigües d'escorrentia pluvial a fi de no desequilibrar les 
capes freàtiques. 
d) Separació mínima de vials i camins rurals: 3 m. 
- Per la modalitat de caseta de ferramentes i eines: 
a) Superfície màxima construïda: 12 m². 
b) Altura màxima (carener): 4 m. 
c) Separació mínima als llindars de la finca: 1 m. 
- Per la modalitat de cobert: 
a) Superfície màxima construïda: 100 m². 
b) Les construccions podran situar-se annexes a l’habitatge rural de la 
mateixa finca. 
c) Altura màxima (carener): 5 m. 
d) Separació mínima respecte a tots els límits: 10 m. 
2. A les parcel·les existents que no compleixin la superfície mínima abans 
especificada, només s’hi admetrà la construcció d’aixoplucs per a 
vehicles agrícoles i eines de superfície inferior a 25 m², i alçada lliure 
màxima de 3,00 m. 
3. En qualsevol cas la intervenció municipal podrà modificar els projectes 
de construcció de qualsevol instal·lació agrícola en ordre a la seva 
integració en l'entorn rural circumdant. 
 
SECCIÓ III. Zona de protecció i servitud (clau 20) 
Article 270. Definició 
Comprèn els sòls qualificats com a no urbanitzables amb les finalitats 
següents: 

a) Protecció de la vialitat primària. 
b) Lleres públiques de torrents i àrees limítrofes inundables. Les lleres 
públiques de torrents tenen la consideració de sistema general 
hidrològic. 
c) Delimitació de zona terrestre-marítima. 
d) Espais afectats pel pas de línies elèctriques. 
e) En general, proteccions i servituds de sistemes generals. 
Article 271. Règim general 
1. Aquests sòls no podran ser edificats, mantenint el seu aspecte actual 
natural. 
2. Quan sòls de titularitat privada d’aquestes zones estiguin delimitats 
en raó de protecció de vialitat primària, i a més siguin incloses a sectors 
de sòl urbanitzable, podran computar-se als efectes d’establir els 
corresponents aprofitaments urbanístics privats, amb la mateixa 
edificabilitat bruta prevista per al sector. 
3. a) Als àmbits de les lleres públiques de torrents i àrees limítrofes 
inundables, i als efectes de definició d’àmbit, en sòl urbanitzable i no 
urbanitzable es defineix: 
a.1. L’àrea ocupada per la llera de la riera, amb la consideració de 
sistema general hidrològic, de domini públic. 
a.2. L’àrea de protecció definida per la llei. 
a.3. El perímetre de les àrees inundables. 
b) 1. L’àrea a.1. no és edificable en cap cas. 
b) 2. L’àrea a.2. està subjecta a la legislació sectorial. 
b) 3. L’àrea a.3. té la consideració de no edificable mentre no se’n 
modifiquin les condicions d’inundabilitat mitjançant el projecte adient. 
Són expressament prohibits els moviments de terres sense llicència; i, per 
poder ser autoritzats, caldrà justificar que no s’afecta la riera,ni altres 
àrees,per evitar el risc de fer inundables àmbits que actualment no ho 
són. 
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c) En els plànols A1 i C, les lleres (a1) i àrees de protecció poden ser 
subjacents a altres qualificacions en qualsevol classe de sòl. Als plànols 
de la sèrie C els perímetres inundables estan senyalitzats amb línia de 
punts. 
d) Els Plans Parcials d’Ordenació tractaran específicament les àrees 
inundables, podent modificar-les justificadament sense produir 
afectacions a tercers. Normes Urbanístiques 
e) La zona de lleres públiques de torrents i àrees limítrofes inundables 
serà regulable en part o en la seva totalitat mitjançant un Pla Especial 
que garanteixi el manteniment de les rieres en el seu estat natural, la 
seva adequació als sòls urbans i urbanitzables quan els travessin, i el 
tractament de les àrees inundables. Es definirà una distància de 
protecció mínima de 10 m. a banda i banda dels marges superiors dels 
cursos d’aigua. 
4. Caldrà tenir en compte la regulació detallada dels usos i actuacions 
que es realitzin en les zones de domini públic hidràulic, servitud i de 
policia, d’acord amb els criteris que estableix la Llei 29/1985, de 2 
d’agost, d’aigües, especialment els articles 2, 5, 6 i 90 a 100, així com el 
R.D. 849/1986 d’11 d’abril pel qual s’aprova el Reglament de Domini 
Públic Hidràulic. 
5. Pel que fa al sistema general de protecció del litoral, s’estarà a la Llei 
de Costes de 28 de juliol de 1988. Estarà, a més, subjecte a les 
disposicions de l’esmentada llei i del seu Reglament, tot el sòl de domini 
públic marítim-terrestre, inclòs el classificat com a urbà, i no comprés en 
aquell sistema, i a més l’afectat per la servitud de protecció i l’integrat a 
la zona d’influència. 

 
5.2.1 DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS NATURALS  

La superfície que es pretén requalificar correspon a 16.959,98 m² , 
que continuarà sent una plantació de vinyes, com fins ara, de 
manera que no es preveu cap modificació en la demanda de 
recursos respecte l'actual. 

S'ha valorat les repercussions ambientals que pot tenir la 
modificació de la qualificació de 16.959,98 m² sobre el sòl, la 
biodiversitat, la connectivitat ecològica, el paisatge, , els recursos 
hídrics, i la població: 
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6 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES 
EFECTES DE LA MODIFICACIÓ SOBRE EL MEDI 

 

La modificació puntual comportarà en definitiva el canvi de 
qualificació d'una superfície de 16.959,98 m², que passarà d'estar 
inclosa a la clau  20 (zones d'afecció i servituds) a la clau 18 (sòl de 
valor agrícola, que es defineix en els articles 265, 266 i 267) del 
PGO vigent, qualificació més coherent amb la situació actual. 

La modificació de la qualificació per si mateixa no té cap impacte, 
perquè només consisteix en canviar la qualificació de manera que 
reflecteixi la situació actual d'aquest espai, on no hi ha cap 
afectació que motivi la clau 20 (zones d'afecció i servituds), i en 
canvi sí hi ha plantació de vinyes en continuïtat amb un terreny 
inclòs en la clau 18.  

Cal esmentar que el canvi de qualificació permetrà els usos 
admesos segons els articles articles 265, 266 i 267: A diferència de 
la clau 18, en la qual no es permet la edificació, en la clau 20 es 
permet la construcció d'habitatge rural i instal·lacions agrícoles, 
amb unes determinades condicions i prèvia autorització. 

De fet, està previst fer un Pla especial per ampliar, sota rasant, les 
caves existents, mantenint la superfície cultivada, amb vinya, com 
actualment. No escau en aquest informe determinar els impactes  

 

 

que pugui tenir el futur pla especial , que s'avaluaran quan es 
redacti aquest. 

En definitiva, el canvi de qualificació d'aquesta porció de terreny, 
sense afectar la classificació del sòl , que es manté com no 
urbanitzable, no produirà cap impacte ambiental, ja que només 
correspon a  una adaptació del planejament a la situació actual de 
la zona. 
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7 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA 

A continuació es valora el compliment dels objectius de sostenibilitat proposats en el capítol 4.2 en aquesta fase del planejament.  

OBJECTIUS CONCRETS COMPLIMENT VALORACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 

1. Mantenir aquest sòl amb la classificació de sòl no 
urbanitzable 

si No es canvia la classificació del sòl, només la qualificació 
urbanística, sense modificar l'articulat del POUM 

2. Recuperar l’activitat agrícola en l’àmbit (vinya de secà). 

SI La modificació preveu requalificar a clau 18 una superfície de 
terreny, lo que implica que passarà a ser Sòl de valor agrícola, 
regulat pels articles 267 i . 268 que tenen com a finalitat protegir 
l’activitat agrícola 

3. Garantir la continuïtat paisatgística amb l'entorn, evitant 
barreres i elements distorsionadors del paisatge 

SI La clau 18, proposada per aquesta franja, ofereix continuïtat amb 
tota la zona plantada de vinyes amb la mateixa qualificació 

 4. Limitar la despesa en aigua de reg: Adoptar sistemes de 
reg que comportin una pèrdua mínima d'aigua i en el cas 
d'enjardinar els espais residuals, utilitzar espècies pròpies 
de la zona, amb baixos requeriments hídrics 

A tenir en 
compte en la 
utilització i ús 

de l'espai 

Caldrà que el pla especial que es redacti per ordenar aquesta 
zona reculli aquesta recomanació per minimitzar el consum 
d'aigua, atès que l'articulat del PGO no contempla aquesta 
mesura 

 

En definitiva, la modificació proposada dona compliment als objectius proposats per aquest ISA, si be caldrà tenir en compte l'objectiu 4 en la 
redacció del Pla especial. 
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8 INCORPORACIO DE LES DETERMINACIONS DEL 
DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

 

El document de referència emès per la OTAA dels serveis territorials 
de Tarragona el 20 novembre de 2013 ( ref  OTAABA20130211) 
exposa a les conclusions : “ examinada la documentació aportada i 
atenent les característiques de l’àmbit i l’abast de la proposta es 
valorarà positivament el contingut de l’ISA preliminar adjuntat, sens 
perjudici que es completi amb aquells aspectes assenyalats en 
cursiva en el present document de referència” 

En el document de referència únicament hi ha en cursiva el següent 
text: 

Pel que fa a les matèries relacionades al cicle de l’aigua en l’ISA 
caldrà incorporar les consideracions adequades en l’informe de 
l’ACA de 30 d’octubre de 2013, emès en resposta a les consultes 
efectuades. 

Consultat l’informe de l’ACA, aquest conclou que “ s’emet el present 
informe per tal que les consideracions que es fan en relació al 
domini públic hidràulic la zona de policia de lleres, la zona de 
servitud i les afeccions ambientals, la inundabilitat s’incloguin al pla 
general d’ordenació de la finca el Padruell…..el projecte haurà 
d’adaptar-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la 

Directiva Marc i en particular al Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya, aprovat el 23 de noviembre de 2010. 

Aquestes determinacions de l’informe de l’ACA han estat 
incorporades a l’apartat 4 (normativa) d’aquest ISA, i s’hauran 
d’incorporar en el Pla especial del Padruell, quan aquest es redacti. 

 

9 CONCLUSIONS 

 

En definitiva, i segons el que s’ha exposat en aquest informe, la 
modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú en una 
superfície inclosa en l’àmbit del Pedroell no tindrà cap repercussió 
negativa sobre el medi, ja que no suposa cap canvi, només implica 
recollir en la cartografia del planejament municipal la situació 
actual, que es deriva d’una canalització que en el seu moment es va 
fer amb l’autorització de l’ACA.  

D’altra banda, la modificació d’aquesta franja a clau 18 implica que 
hi haurà una major superfície inclosa en el Sòl agrari de valor 
paisatgístic del municipi, ela qual cosa garanteix la pervivència 
d’aquesta activitat en una zona que segons el Pla territorial és de 
valor agrari 

. 
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10 SÍNTESI 

 

El present document correspon a l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental (ISA) de la modificació del PGO de Vilanova i la Geltrú en 
l'àmbit del Torrent d'en Parellada, que te per objecte canviar la 
qualificació d’una superfície de 16.959,98 m², de clau 20 (zones de 
protecció i servitud) a clau 18 (sòl de valor agrícola).  

La raó per fer aquest canvi de clau, que no afecta l'articulat del 
PGO, és la d'adaptar el planejament a la situació actual, ja que 
l'àmbit d'estudi no es troba afectat per cap bifurcació del Torrent 
de la Parellada, a diferència del que es troba grafiat en el PGO 
vigent, des de la construcció de la C-32. Així doncs, l'àmbit no es 
troba afectat per cap pas d'aigua.  

L’àmbit d’estudi se situa al nord del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, més concretament, a la finca “el Pedroell”, situada al nord 
de la ciutat, entre la circunvalació (C-31) i l’autopista de “Pau 
Casals” (C-32).  Correspon a una franja de terreny que segons el 
planejament vigent estava afectat per una bifurcació del "Torrent 
d'en Parellada", però en realitat aquesta bifurcació va desaparèixer 
en construir la  C-32, moment en que es van canalitzar les aigües 
procedents del desguàs de l'autopista, i aquest espai va quedar 
alliberat d'aquesta afectació. Actualment l'espai ofereix una 

continuïtat visual amb tota la plantació de vinyes que cobreix 
pràcticament tota la finca on es troba l'àmbit d'estudi. 

Segons el Pla territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), L’àmbit 
d’estudi es troba inclòs en la categoria d’espais de protecció 
preventiva del mosaic agroforestal, que el Pla considera que cal 
protegir preventivament, sense perjudici que mitjançant el 
planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les 
estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin 
delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau.  

Segons el mateix Pla, l’àmbit d’estudi se situa sobre un espai 
d’elevat interès agrícola, i limita amb un espai d’elevat interès per la 
flora, vegetació i fauna. 

10.1 ASPECTES RELLEVANTS 

Efectuat un anàlisi de les possibles afectacions ambientals i 
consultada la cartografia ambiental de la zona, es conclou que: 

- l’àmbit no es troba afectat pel patrimoni geològic ni per cap 
connector ecològic, ni arqueològic o cultural. Tampoc es troba 
afectat per possibles inestabilitats causades pel torrent pròxim, ni 
s'ha observat cap altre risc associat al territori (d'incendi, 
d'inundació...). 
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- L’àmbit d’estudi és un paratge pla, amb pendent en direcció al 
mar, amb un ús tradicionalment agrícola, conformant 
topogràficament diferents plataformes conreades.  

- L'àmbit no està afectat per cap hàbitat d’interès comunitari, si be 
està pròxim a un de pinedes mediterrànies, situat a pocs metres, i 
no afecta directament a cap espai inclòs en el PEIN (Pla d’Espais 
d’Interès Natural), xarxa natura, ni tampoc a cap espai natural de 
protecció especial (ENPE), espai natural de la Xarxa de Parcs de la 
Diputació, cap zona humida, cap geòtop ni cap àrea d’interès 
geològic. 

- L’àmbit es troba inclòs en la Zona de protecció per a l'avifauna 
amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució i de col·lisió amb 
les línies elèctriques d'alta tensió,i dins les àrees prioritària de 
protecció d’aus amenaçades (exclosos el trencalós, el bitó, la gavina 
corsa i les Zepa). 

- Tot l’àmbit es troba inclòs en una àrea d’interès florístic i 
faunístic, que engloba la suma de les àrees més crítiques de totes 
les espècies de fauna i flora amenaçades, degut a que es troba dins 
l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada ((Hieraaetus fasciatus), 

- L’àmbit d’estudi forma part de la matriu d’interès per a la 
connectivitat ecològica, no constituint cap punt especialment crític 
per a la connectivitat ni formant part de cap connector ecològic. Se 

situa en una zona agrícola de connectivitat mitjana, ja que malgrat 
conservar l’activitat agrícola, i tenir certa continuïtat amb altres 
espais oberts, és una zona molt fragmentada per nuclis industrials, i 
sobretot per l’autopista, amb la qual limita 

- La qualitat visual de l’àmbit es pot considerar mitjana, tot i ser una 
zona agrícola, degut a la proximitat de l’autopista i accessos. 

- Pel que fa al soroll l’àmbit d’estudi es troba en una zona C3, que 
comprenen els sectors del territori que admeten una percepció 
elevada de soroll 

- Pel que fa a la protecció de la contaminació lluminosa, l’àmbit 
estudiat se situa en zona de protecció alta (E2), és a dir, que només 
admeten una brillantor reduïda. 

- L'àmbit d’estudi està cobert per vinyes que es reguen mitjançant 
dos pous. que disposen de concessió d’aigües per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (A.C.A.), i es disposa d’un dipòsit de reserva 
d’aigua de 150.000 amb la planta de tractament d’aigua (osmosis) 

- Pel que fa al sanejament, la finca on es troba l'àmbit d'estudi 
disposa d’una depuradora pròpia que recull totes les aigües 
residuals generades per l'activitat, per a un cop depurades passar a 
un dipòsit de reserva obert que serveix com reserva d’aigua per a l’ 
instal·lació contra incendis i per al reg. 



ISA MP PGO Vilanova i la Geltrú                                                                      9. síntesi 

82 
 

10.2 OBJECTIUS I CRITERIS 

A partir d'un buidat exhaustiu de la normativa ambiental i dels 
plans, programes, directives i directrius a àmbit internacional, 
nacional i local, s'han formulat els següents objectius, jerarquitzats 
per ordre d'importància, que haurien de ser adoptats per la 
modificació proposada  

OBJECTIUS CONCRETS 

1. Mantenir aquest sòl amb la classificació de sòl no 
urbanitzable  
2. Recuperar l’activitat agrícola en l’àmbit (vinya de secà),  
3. Garantir la continuïtat paisatgística amb l'entorn, evitant 
barreres i elements distorsionadors del paisatge 
4. Limitar la despesa en aigua de reg:  

 

10.3 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

Es proposa requalificar una superfície de 16.959,98 m² (finques 
cadastrals nº 2, nº 95 i nº 96 ), passant de clau 20 (zones d'afecció i 
servituds) a clau 18 (sòl de valor agrícola), com es pot veure a la 
següent imatge. Per aquesta superfície serà aplicable la normativa 
relativa a la clau 18 (articles 265, 266 i 267) 

  

Figura 61 Planejament actual (imatge de l'esquerra) i modificació 
proposada (imatge de la dreta) 
 

10.4 IMPACTE AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

La modificació de la qualificació per si mateixa no té cap impacte, 
perquè només consisteix en canviar la qualificació de manera que 
reflecteixi la situació actual d'aquest espai, on no hi ha cap afectació 
que motivi la clau 20 (zones d'afecció i servituds), i en canvi sí hi ha 
plantació de vinyes en continuïtat amb un terreny inclòs en la clau 
18. 

 S'ha de destacar que en cap cas es modifica l'articulat del PGO. En 
canvi, aquesta modificació permetrà redactar un pla especial, del 
qual caldrà estudiar-ne l'impacte ambiental i les mesures 
correctores si escau. 
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10.5 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA I 
CONCLUSIONS 

Un cop valorat el compliment dels objectius de sostenibilitat 
proposats en el capítol 4.2, per la formulació dels quals s'ha tingut 
en compte els capítols anteriors (1-3), l’equip que ha realitzat el 
present informe considera que aquesta modificació té cap 
incidència ambiental, i que s’ajusta satisfactòriament als objectius 
de sostenibilitat adoptats.  

En definitiva, i segons el que s’ha exposat en aquest informe, la 
modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú en l’àmbit del 
Pedroell no tindrà cap repercussió negativa sobre el medi, ja que no 
suposa cap canvi, només implica recollir en la cartografia del 
planejament municipal la situació actual, que es deriva d’una 
canalització que en el seu moment es va fer amb l’autorització de 
l’ACA.  

D’altra banda, la modificació d’aquesta franja a clau 18 implica que 
hi haurà una major superfície inclosa en el Sòl agrari de valor  

 

 

 
paisatgístic del municipi, el que garanteix la pervivència d’aquesta 
activitat en una zona que segons el Pla territorial és de valor agrari. 

 

Mediterrània de Geoserveis, SL, resta a la vostra disposició per a 
tots aquells comentaris o aclariments que, pel que fa a aquest 
estudi, ens vulgueu fer. 

 

Cambrils, febrer 2014 

 

Fàtima Sarrà Moretó 
Cap de l’Àrea de Medi Ambient 
Biòloga col·legiada núm. 14755-C  
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