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La present memòria ambiental acompanya la modificació puntual de 

la revisió del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú de l'any 

2001  

 

La memòria ambiental (en endavant, MA) permet valorar la integració 

dels aspectes ambientals en la proposta de la modificació del PGO. 

Recull els principals aspectes del precedent informe de sostenibilitat 

ambiental de la modificació del PGO, les esmenes realitzades durant 

el període d’informació pública d’aquest informe i el resultat de les 

consultes a les administracions competents. 

 

El contingut d’aquesta memòria és el definit en el document 

orientatiu per a la redacció de la memòria ambiental en el marc de 

l’avaluació ambiental, publicat per la Direcció General de Polítiques 

Ambientals i Sostenibilitat. 
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1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA 

 

Aquesta memòria ambiental es redacta d’acord amb el que preveu l’article 115 d) del D.305/2006, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei d’urbanisme en relació amb l’article 24 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes en el medi ambient.  

A continuació es presenten les dades bàsiques del pla: 

 

Taula 1: Dades bàsiques de la modificació del PGO. 

 

Tipus de pla Modificació de PGO  

Òrgan promotor Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Vegueria Penedès 

Plans territorials i urbanístics aprovats 

i de rang superior que inclouen 

l’àmbit del pla 

Plans territorials 

Pla Territorial General de Catalunya (1995) 

Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat l’abril de 2010 (DOGC 

núm. 5627 - 12/05/2010) 

Plans urbanístics 

PGO de Vilanova i la Geltrú de l’any 2001 

Superfície de l’àmbit de planejament 16.959,98 m² de sòl no urbanitzable qualificat amb la Clau 20 

Sòl urbà i urbanitzable actual 0 m2 

Sòl urbà i urbanitzable previst  0 m2 

Equip redactor dels documents 

d’avaluació ambiental 
Mediterrània de Geoserveis S.L. (MdG) 
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1.1 OBJECTIUS DEL PLA 

 

Modificar el planejament vigent amb la finalitat de canviar la 

qualificació d’un tram de la finca “el Padruell” (finques cadastrals nº 2, 

nº 95 i nº 96 de Vilanova i la Geltrú) de clau 20 a clau 18 per adaptar 

el planejament a la situació actual, en la qual la construcció de la C-32 

ha suposat el desviament del torrent d’en Parellada, que ja no afecta 

aquest àmbit. 

 

 
Figura 1 Situació de l’àmbit a modificar 

 

1.2 PRINCIPALS DETERMINACIONS DEL PLA 

 

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), donant així continuïtat a la 

classificació que determina el planejament vigent en els terrens 

confrontants i de l'entorn immediat.  Per aquesta superfície serà 

aplicable la normativa relativa a la clau 18 (articles 265, 266 i 267), 

que es transcriu a continuació: 

 

- Clau 18: Correspon al sòl de valor agrícola , que s’ha de preservar de 

processos d’edificació aliens a la pròpia producció agrícola. 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. 

 

A més s'incorpora en aquesta memòria l'articulat normatiu que 

regularà l'àmbit d'aquesta Modificació Puntual, i que es refereix a les 

afectacions derivades de la proximitat de la C-32 i als aspectes 

ambientals posats de manifest  durant l’avaluació ambiental de 

l’àmbit, que queden recollits en l’ISA presentat el febrer de 2014.
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

 

2.1  RAONS PER SOTMETRE EL PLA A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 

l’inici del procediment d’avaluació ambiental es produí amb 

anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental, per la qual cosa són d’aplicació les 

determinacions establertes en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 

d’avaluació ambiental plans i programes, d’acord amb la disposició 

addicional vuitena i la disposició transitòria primera de la Llei 

16/2015, del 21 de juliol. 

D’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei 6/2009, s’han de 

sotmetre a avaluació ambiental entre d’altres les modificacions del 

planejament urbanístic que alterin la classificació o la qualificació del 

sòl no urbanitzable, quan comportin l’admissió de nous usos o de més 

intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica(apartat c) 

 

La modificació puntual del PGO de Vilanova objecte d’aquest estudi 

correspon a aquest cas, i per tant cal sotmetre’l a avaluació 

ambiental. 
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2.2 HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL  

 

La taula que segueix fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental 

que s’han seguit i dels documents elaborats en cada fase del procés, i  

 

 

 

en fa constar algunes dades de referència com la data o la localització 

dels documents per la seva consulta. 

 

 

 

Taula 2: Històric del procés d’avaluació ambiental. 

D
at

es
 Fases 

tramitació pla 
Fases de l'avaluació ambiental Documents generats Òrgan responsable 

Data emissió 

/publicació documents 

Localització per a la 

seva consulta 

08
/0

5/
20

13
- 1

3/
12

/2
01

3 

Aprovació de 

l'avanç del pla 

Definició de l'abast I: Diagnosi 

ambiental, objectius ambientals, 

alternatives i justificació de 

l'alternativa escollida 

Avanç de la modificació 

del PGO. Inclou l’ISA 

Preliminar 

Ajuntament de  

Vilanova i la Geltrú. 
08/05/2013 

Departament de 

territori i 

sostenibilitat. OTAA 

de Barcelona 

Informació 

pública 

Definició de l'abast II: fixació de 

l'abast de l'avaluació ambiental 

Document de 

referència 

Departament de 

Territori i 

sostenibilitat 

13/12/2013 
Exp. 
OTAABA20130211 
(URB 182-2013) 

13
/0

4/
20

15
 

Aprovació 

inicial del pla 

Avaluació ambiental del pla i 

detall dels impactes i mesures 

correctores 

Aprovació inicial de la 

modificació puntual del 

PGO 

Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú 
13/04/2015 

http://www.vilanova

.cat/html/tema/urba

nisme_i_habitatge/

mpgo_entramit.html

#anch-5 
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14
/0

5
/2

01
5 

– 
18

/0
6/

20
15

 Informació 

pública 

Consultes sobre el pla i. Presa en 

consideració del resultat 

Informe relatiu a 

l’aprovació inicial 

Departament de 

Territori i 

sostenibilitat 

12/10/2015 
URB 182-13 (exp. 

OTAABA201300211) 

Projecte de modificació 

de PGO que cal 

sotmetre a aprovació 

provisional i memòria 

ambiental 

Ajuntament de  
Vilanova i la Geltrú 

Març 2015 

http://www.vilanova

.cat/doc/doc_23872

861_1.pdf 

Resolució de l’òrgan ambiental 

donant la seva conformitat a la 

proposta de memòria ambiental 

Memòria ambiental 
 

Pendent 
 

Resolució de l’òrgan 

ambiental de 

conformitat amb la 

memòria ambiental 

Departament de 

Territori i 

sostenibilitat 

Pendent 
 

P
en

d
en

t 

Aprovació 

provisional 

Presa en consideració de la 

memòria i l'ISA en el pla 

Aprovació provisional 

del pla 

Ajuntament de  

Vilanova i la Geltrú Pendent 
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3. ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA  

 

El 22 d’octubre de 2013 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 

promotora de la modificació del PGO objecte d’aquesta memòria, va 

presentar a l’òrgan ambiental un avanç de l’instrument de 

planejament junt amb l’informe ambiental preliminar, a fi de sol·licitar 

l’emissió del document de referència.  

 

L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar contenia els apartats 

següents:  

 
1CONCEPTES INTRODUCTORIS  
2 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES  
3 DIAGNOSI AMBIENTAL  
4 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS ESTABLERTS PER LA 
NORMATIVA INTERNACIONAL, COMUNITÀRIA, ESTATAL, 
AUTONÒMICA I LOCAL  
5 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA  
6 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES DE LA 
MODIFICACIÓ SOBRE EL MEDI  
7 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA  
8 INCORPORACIO DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE 
REFERÈNCIA  
9 CONCLUSIONS  
10 SÍNTESI 

 

 

 

Així, el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar 

s’ajusta a les determinacions del punt d) de l’article 106.2, i de l’article 

70 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).  

 

Prenent com a base l’avanç de la modificació del PGO i l’informe 

ambiental preliminar, l’òrgan ambiental va emetre, amb data 

13/12/2013, el document de referència que determina l’abast de 

l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis 

ambientals aplicables, i identifica les administracions públiques 

afectades i el públic interessat. A continuació es resumeixen les 

determinacions principals del document de referència 

 

El document de referència emès per la OTAA dels serveis territorials 

de Barcelona 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”,que són els següents: 

 

“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 
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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. 
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4. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL I LA SEVA QUALITAT 

 

4.1 VALORACIÓ DE L’ESTRUCTURA FORMAL 

 

L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) s’estructura de la manera 
següent:  

1 CONCEPTES INTRODUCTORIS  

2 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES  

3 DIAGNOSI AMBIENTAL  

4 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS ESTABLERTS PER LA 

NORMATIVA INTERNACIONAL, COMUNITÀRIA, ESTATAL, 

AUTONÒMICA I LOCAL  

5 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA  

6 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES DE LA 

MODIFICACIÓ SOBRE EL MEDI  

7 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA  

8 INCORPORACIO DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE 

REFERÈNCIA  

8 INCORPORACIO DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE 

REFERÈNCIA  

9 CONCLUSIONS  

10 SÍNTESI  

 

 

Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta a allò que estableix la 

normativa (article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme).  

 

Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i 

dependent. La definició d’objectius ambientals s’ha fet a partir dels 

aspectes ambientals rellevants detectats a la fase de diagnosi. 

Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació 

ambiental i, conseqüentment, tant l’avaluació d’alternatives com la 

justificació de l’ordenació adoptada s’han realitzat conforme als 

objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, 

objectius, i avaluació ambiental del pla i de les alternatives es troben 

estretament lligats entre si, de manera que l’avaluació ambiental s’ha 

centrat en els aspectes ambientals més rellevants del territori, seguint 

l’esquema següent: 

 

 

 

 

 

 

  

Diagnosi 
Objectius 

ambientals 

Avaluació 

del pla 
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4.2 VALORACIÓ DEL CONTINGUT DE L’INFORME DE 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  

 

Aquest apartat identifica els punts forts i febles de l’informe de 

sostenibilitat ambiental, i avalua la incorporació de les determinacions 

del document de referència, l’abast de l’informe quant a continguts i 

la valoració de la informació emprada.  

 

 

4.2.1 INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE 
REFERÈNCIA 
 

Les determinacions del document de referència, que es limiten a una 

indicació de l’ACA ,han estat incorporades a l’apartat 4 (normativa) 

d’aquest ISA, i s’hauran d’incorporar en el planejament que es derivi 

d’aquesta modificació, si escau. 

 

De la mateixa manera s’han incorporat Al POUM (aprovació inicial) 

diverses aportacions de les administracions consultades. Vegeu taula 

següent: 

 

Taula 3 Incorporació de les determinacions de les administracions consultades respecte a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP) 

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

INFORMES 

EMESOS 
APORTACIONS 

INCORPORACIÓ AL PLANEJAMENT 

Oficina Territorial 

d'Acció i Avaluació 

Ambiental a 

Barcelona 
RN: 2013 1 

052201 1 

Bl 

Caldrà que en l'evolució posterior del document de POUM es tingui 

present tots els aspectes normatius i de directrius que fixa el Pla, d'acord 

amb l'article 1.8, especialment en aquest cas pel que fa als espais oberts. 

Les directrius que fixa el Pla, d'acord 

amb l'article 1.8 s’hauran 

d’incorporar durant la redacció del 

pla especial. 

 

Caldrà que el POUM reculli adequadament les previsions del PTMB, tant 

gràfica com en la normativa, en tots els àmbits del sistema d'espais 

oberts continguts en PEIN, connectors ambientals i corredors fluvials, i 

en preservi la seva transformació urbanística per tal que puguin acomplir 

correctament la seva funció ambiental territorial 

Pel que fa a les previsions del PTMB, 

s’han incorporat tant en els plànols 

com en la normativa de la 

modificació 
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Consell comarcal del 

Garraf 

20 

novembre 

2013 

 

No estableix cap determinació 

 

Agència Catalana de 

l’Aigua  

 

UDPH2013

003769 

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 finca El Padruell actualment en revisió, que 

posteriorment valorarà l'Agencia Catalana de I'aigua. 

Pel tal de donar compliment a la Directiva Marc de I'aigua, 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 novembre de 201 O (Decret 

188/201 O, DOGC 26.11.201 0). 

Es va encarregar un estudi 

hidrològic, les determinacions del 

qual van ser incorporades en la 

memòria del text refós i en la 

normativa del PGO. 

 

Dep. Agricultura, 

Ram. pesca, alim. i 

Medi Natural 

31 octubre 

2013 

Tenir present en cas d'actuacions derivades de la modificació puntual de 

la Modificació puntual impliquin la tallada de peus d’espècies arbòries, 

així com l'obertura de nous vials, o l'arranjament de preexistents que 

impliquin tallada d’espècies arbòries, caldrà autorització expressa de 

l’àrea del Medi Natural de Barcelona. 

• El municipi de Vilanova i la Geltrú està declarat com a d'alt risc 

d'incendi pel Decret 64/1995, de 7 de marc pel qual s'estableixen 

mesures de prevenció d'incendis forestals, modificat pel Decret 

206/2005, de 27 de setembre, mesures que s'hauran de tenir presents 

en el planejament 

Aquestes mesures s’hauran de tenir 

en compte quan es redacti el 

corresponent pla especial. 
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4.2.2 L’ABAST DE L’INFORME QUANT A CONTINGUTS 
 

A continuació s’enumeren els aspectes rellevants de l’àmbit, que s’han relacionat amb els objectius de sostenibilitat consensuats durant la fase 

inicial. 

 

Taula 4: Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats, per ordre d’importància 

ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS DEL TERRITORI OBJECTIUS 

- 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) 

- 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. 

1. Mantenir aquest sòl amb la classificació de sòl no 

urbanitzable  

- 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 

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

revegetant tota la superfície afectada. 
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- 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. 

 

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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4.2.2 AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES 
 

Atès que la modificació únicament proposa qualificar un petit àmbit 

de manera que aquesta s’adapti a la situació actual, s’ha considerat 

una única alternativa, que contrasta amb l’alternativa zero. En tot cas 

serà el desenvolupament d’aquesta modificació per un Pla Especial el 

que haurà de considerar alternatives atenent als requeriments 

ambientals de l’àmbit. 

 

4.2.3 VALORACIÓ DE LA INFORMACIÓ EMPRADA  
 

Per a l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental de la 

modificació del PGO s’ha utilitzat informació de base actualitzada, 

procedent de fonts fiables: 

 

Planejament 

- Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

- PGO de Vilanova i la Geltrú de l’any 2001 

- Pla de protecció civil de Vilanova i la Geltrú  

- Plans d’actuació municipal per diversos riscos 

 

Fonts utilitzades 

- Bases cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge 

- Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya: 

ortofotomapes i mapes topogràfics 

- 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). 

- Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya i carta 

arqueològica 

- Mapa de zonificació de la sensibilitat acústica de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú (octubre de 2010) 

- Agència Catalana de l’Aigua (aca-web.gencat.cat/aca/) 

- Agència de Residus de Catalunya (www.arc.cat/) 

- Balanços de la qualitat de l’aire a Catalunya: any 2011 del 

DMAH 

- Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Bases de dades 

de municipis (http://www.idescat.cat/) 

- Pàgina web de Vilanova i la Geltrú 

- Mapa de riscos 

- Pla de Protecció Civil Municipal, que va ser aprovat a l’any 

2002 

- Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient 

envers la contaminació lluminosa a Catalunya (2007) 

 

Així mateix, el promotor ha contractat la realització dels següents 

estudis de detall en motiu d’aquest pla, fet que ha permès ampliar la 

informació disponible per a l’avaluació ambiental del pla: 

Estudi Hidrològic(Mediterrània de Geoserveis S.L , 6 de febrer de 

2017) 

http://www.arc.cat/
http://www.idescat.cat/
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4.2.4 CONCLUSIONS DE LA VALORACIÓ: PUNTS FORTS I FEBLES DE 
L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 

A tall de conclusió, s’exposen tot seguit els punts forts i febles de 

l’informe de sostenibilitat ambiental.  

 

Punts forts 

- Fàcil accés a la informació gràfica ambiental i territorial de les 

bases cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. 

- S’ha encarregat un estudi hidrològic que permet determinar si 

la capacitat de desguàs sota la carretera d'accés a les caves 

Jaume Serra és l’adequat.  

- La pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

proporciona força informació i està ben exposada 

 

Punts febles 

Dilatació en el temps del tràmit urbanístic que ha suposat que la 

normativa del document inicial hagi quedat desfasada 

 

 

4.3 SÍNTESI DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’INFORME DE 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  

 

4.3.1 DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES  
 

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 2 Planejament actual. En vermell, àmbit d'estudi 
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Descripció de la proposta (alternativa 1) 

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). Per aquesta superfície serà 

aplicable la normativa relativa a la clau 18 (articles 265, 266 i 267). En 

canviar la qualificació d'aquest espai, el planejament queda tal com es 

representa en el següent plànol: 

 

 

4.3.2ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES 
 

L’alternativa zero mantindria els terrenys improductius, en situar-se 

sobre una zona d’afecció i servitud.  

La conveniència del canvi de classificació radica en la necessària 

adequació del planejament a la realitat del territori. 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). 

La construcció de l’autopista en els primers anys 90 del segle passat 

va concentrar les pluvials de la conca de “Fons del Padruell”, 

desaiguant al altre costat de l’autopista de forma que les aigües 

transcorrien per una sèquia fins a connectar amb el Torrent de 

Perellada. En ortofotomapa (vol Juliol 1983 i vol Agost 2003) es pot 

veure l’evolució del recorregut de l’aigua i els canvis topogràfics 

respecte al torrent.  

Pel que fa a la proposta de qualificar-lo amb la clau 18 -sòl de valor 

agrícola-), i no amb la clau 23 - zona de protecció natural i 

paisatgística-,(l’àmbit 20 limita amb ambdós qualificacions), es 

justifica per la conveniència de reconèixer els conreus de vinya 

existents i possibilitar la permanència dels sòls d’elevat interès 

agrícola reconeguts en el PTMB. 

 

La taula següent resumeix la valoració ambiental de la modificació del 

PGO respecte dels objectius ambientals adoptats.  
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Taula 5: Resum de la valoració ambiental del pla respecte dels objectius ambientals adoptats, i incorporació de les recomanacions de l’ISA en el pla. 

OBJECTIUS GENERALS 
GRAU 
COMPL
IMENT 

VALORACIÓ 
COMPLIMENT 
OBJECTIUS 

MESURES CORRECTORES PROPOSADES 
INCORPORACIÓ 
RECOMANACIONS 
AL PLA 

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

SI 

La modificació manté 

aquest sòl com a no 

urbanitzable.  

 

En el cas que es faci alguna obra o instal·lació caldrà que la 

maquinària eviti trepitjar els hàbitats d’interès comunitari 

que limiten amb l’àmbit (per l’oest).  

Serà obligatori per part del promotor/rs, del compliment de 

la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 

d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  

Si es produís contaminació acústica el promotor haurà 

d’executar les mesures adients per solucionar-ho, dintre 

dels costos finals d’urbanització. 

S’ha incorporat 

aquestes mesures 

correctores a 

l’articulat de la 

modificació 

puntual (articles 9, 

10 i 11 de la 

normativa ) 

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

Si 

Es canvia la 

qualificació de clau 20 

(zones d'afecció i 

servituds) a 18 (sòl de 

valor agrícola). 

En el cas que s’hagi de pavimentar, caldrà utilitzar 

paviments porosos i prendre altres mesures per minimitzar 

la pèrdua de permeabilitat del sòl agrícola, com ara 

descompactar la zona afectada per les obres. 

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

Si 

Caldrà que el pla 

especial adopti 

mesures en aquest 

sentit 

En el cas que s’hagi de fer algun camí o accés, el paviment a 

de ser de grava, sauló compactat o materials permeables. 

4. Limitar la despesa en aigua 
de reg 

La superfície que es pretén requalificar 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. Tanmateix, 

El compliment d’aquest objectiu s’haurà de valorar en la redacció del Pla especial corresponent 
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5. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL SEU GRAU DE CONSIDERACIÓ  

 

La consulta al públic i a les administracions afectades es va realitzar durant l’aprovació inicial. Es va allargar 45 dies, durant els quals no hi va haver 

cap consulta ni aportació de cap ciutadà. 

 

5.1 CONSULTES A LES ADMINISTRACIONS AFECTADES 

 

Taula 6: Consultes a les administracions afectades. 

Fase d’avaluació 

ambiental 

Administracions 

consultades 
Informes emesos per les administracions 

Data d’emissió de 

l’informe 

Avanç de Pla  Document de referència 

Departament de Territori i Sostenibilitat 13/12/2013 

Agència Catalana de l’Aigua  30/10/2013 

Dep. Agricultura, Ram. pesca, alim. i Medi Natural 31/10/2013 

Consell comarcal del Garraf 20/11/2013 

Aprovació inicial  

Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú 
Aprovació inicial de la modificació puntual del PGO 13/04/2015 

Administracions 

públiques i ajuntaments 

consultats 

Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis territorials a Barcelona  13 d’octubre de 2015 

Consell comarcal del Garraf 16 d’octubre de 2015 

Agència Catalana de l’Aigua, expedient UDPH2014003737, doc5307666 3 de novembre 2015  

Direcció general d’infraestructures de mobilitat terrestre 7 de març de 2016 

Direcció general d’infraestructures de mobilitat 29 d’agost de 2016 
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5.2 CONTINGUT I GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES APORTACIONS DE CAIRE AMBIENTAL AL PLA  

 

Es detallen, per a cada fase de la tramitació del pla, les aportacions de caire ambiental recollides en els informes preceptius de les administracions 

afectades, i com aquest les ha incorporades.  

 

Avanç del pla  
 
Consultar taules 2 i 3 d’aquesta memòria 

 

Aprovació inicial  
 
Les aportacions de caire ambiental queden recollides en les següents taules: 

 
 
Taula 7: Aportacions de caire ambiental procedents dels informes dels òrgans del Departament de Medi Ambient i Habitatge i grau d’incorporació. Fase 

d’aprovació inicial. 

Informes emesos per les 

administracions 
APORTACIONS INCORPORACIÓ AL PLA 

Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Serveis 

territorials a Barcelona (13 

octubre 2015) 

Caldrà recaptar informe de l'Agencia Catalana de L’Aigua i incorporar les 

seves prescripcions, si s'escau. 

Així mateix, caldrà consultar a la resta d'administracions públiques 

afectades i al públic interessat identificats en el document de referència 

emes per aquesta Oficina Territorial en data 13 de desembre de 2013. 

Caldrà que en el posterior desenvolupament de la Modificació puntual, 

s'incorporin les mesures escaients per tal de minimitzar la pèrdua de 

S’han incorporat les determinacions 

dels informes de L’ACA i resta 

d’administracions consultades per 

l’ajuntament durant el període 

d’exposició pública (com es pot llegir a 

continuació en aquesta mateixa taula). 

S’ha afegit un article al capítol 8 
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permeabilitat i estabilitat del sol agrícola, així com preservar les zones 

d’interès específic identificades en el present informe i en l'informe emes 

per L’Àrea del Medi Natural de Barcelona, de 26 de novembre de 2013. 

(normativa) que s’haurà d’adoptar pel 

pla especial que es es derivi d’aquesta 

modificació, amb l’objectiu de 

minimitzar la pèrdua de permeabilitat i 

estabilitat del sol agrícola, així com 

preservar les zones d’interès específic. 

Agència Catalana de l’Aigua, 

expedient UDPH2014003737, 

document 5307666 (3 

novembre 2015) 

De conformitat amb tot l'exposat, aquest informe conclou: 

Pel que fa a l'abastament, s'informa favorablement. 

Respecte el sanejament, s'informa favorablement. 

Pel que fa a la inundabilitat, s'informa favorablement, caldrà preveure un 

correcte manteniment del tram del Fondo del Padruell al nord de l’àmbit 

per tal d'assegurar el seu correcte funcionament i evitar afeccions. 

En relació amb les afeccions mediambientals, s'informa que no es 

detecten afeccions. 

Aquest últim aspecte queda ressenyat 

en l'Informe de la Direcció general 

d'Infraestructures de Mobilitat que es 

comenta a continuació, i es recollirà en 

l'articulat normatiu que recull l'apartat 8 

de la memòria de la modificació del 

PGO. 
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taula 8: Aportacions de caire ambiental al pla procedents dels informes d’altres administracions afectades i grau d’incorporació. Fase d’aprovació inicial. 

INFORMES EMESOS PER LES 

ADMINISTRACIONS 
APORTACIONS INCORPORACIÓ AL PLA 

Consell comarcal del Garraf es valora positivament la proposta sotmesa a consulta No hi ha cap determinació a incorporar 

Direcció general 

d’infraestructures de mobilitat 

(29 agost 2016) 

Fa referència al fet que la modificació puntual resulta afectada 

per les servituds de la C-32, servituds que determina el D.L. 

2/2009 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres 

(TRLC).... 

...la inundabilitat també és favorable, encara que avisa que serà 

necessari preveure un correcte manteniment del Fons del 

Padruell al nord de l'àmbit per assegurar el correcte 

funcionament i evitar afeccions. 

També es proposa les següents Actuacions: 

- Neteja i desbrossament de la vegetació i bardissa present a la 

zona, aigües amunt i aigües avall de l’obra de drenatge. 

- Retirada dels abassegament de sediments acumulats 

principalment en la zona aigües avall de l’obra de drenatge. 

- Protecció contra la sedimentació en el tram aigües avall. Per a 

tal finalitat es presenta un croquis detallat de l’actuació. 

La present modificació puntual recull en el seu 

articulat normatiu (apartat 8 d'aquesta 

memòria, article 12) les diferents prescripcions 

que s'assenyalen. 

 Després d’analitzar cadascuna de les tretze 

prescripcions indicades a l’informe, l’equip 

redactor del PGO ha considerat necessari 

ometre de l’articulat normatiu les 

prescripcions assenyalades amb les lletres f, h i 

i, per considerar que excedeixen les 

atribucions que corresponen a aquesta figura 

de planejament, considerant que aquests 

requeriments s’hauran d’incorporar en el 

planejament municipal de rang superior 

previst en la revisió del PLA GENERAL (nou 

POUM de Vilanova), quedant fora de l’àmbit 

d’aquest document 
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6. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ  

 

6.1 INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS EN LA VERSIÓ DEL PLA QUE ES PROPOSA SOTMETRE A APROVACIÓ PROVISIONAL  

La taula següent compara les principals determinacions i el grau d’assoliment dels objectius ambientals de la modificació del PGO aprovat  

inicialment i de la proposta de Pla que se sotmet a aprovació definitiva 

 

Taula 9: Comprovació del pla aprovat inicialment i de la darrera proposta de pla respecte de les principals determinacions i el grau d’assoliment dels objectius 

ambiental 

OBJECTIUS AMBIENTALS 

Pla aprovat inicialment Pla que se sotmet a aprovació definitiva 

Determinacions del pla 

Grau 

compl

iment 

Determinacions del pla  
Grau 

compli

ment 

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

Es manté aquest sòl com a no 

urbanitzable 

 

SI 

Es manté aquest sòl com a no urbanitzable i 

s’afegeix un articulat a la memòria que inclou 

normativa ambiental amb la intenció de 

protegir els valors ambientals davant de 

qualsevol actuació que s’hi pugui fer en un 

futur, i  incorporar les determinacions de 

l’estudi hidrològic que acompanya el pla que se 

sotmet a aprovació definitiva 

SI 

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

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) Per aquesta 

superfície serà aplicable la normativa relativa a la clau 18 (articles 265, 266 i 267 

si 

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

Aquest objectiu condiciona qualsevol 

proposta que es faci en el Pla especial 

que es derivi d’aquesta modificació 

puntual en aquest àmbit. 

si 

S’afegeix al pla que se sotmet a aprovació 

definitiva un article que determina que en el 

cas que es faci alguna obra o instal·lació caldrà 

que la maquinària eviti trepitjar els hàbitats 

d’interès comunitari que limiten amb l’àmbit 

(per l’oest), i en el cas que s’hagi de fer algun 

camí o accés, el paviment a de ser de grava, 

sauló compactat o materials permeables. En el 

cas que s’hagi de pavimentar, caldrà utilitzar 

paviments porosos i prendre altres mesures 

per minimitzar la pèrdua de permeabilitat del 

sòl agrícola, com ara descompactar la zona 

afectada per les obres 

Si 

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 

Aquest objectiu ha de ser adoptat pel Pla especial que es derivi d’aquesta modificació puntual en aquest 

àmbit. 

 

De la taula anterior es conclou que, com a resultat de la integració de les aportacions rebudes durant el procés d’avaluació ambiental, el pla que se 

sotmet a aprovació definitiva presenta millores ambientals respecte del pla aprovat inicialment, ja que, resumint, aporta un estudi hidrològic i 

incorpora un apartat de normativa, una part d’ella ambiental. 

 

6.2 DIFICULTATS SORGIDES  

No s’ha detectat cap dificultat rellevant.  
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6.3 ANÀLISI DE LA PREVISIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS DEL PLA 

 

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 per als sòls agrícoles, i deixarà de 

permetre la edificació, que era permesa en la clau 20 (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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6.4 DETERMINACIONS PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS INSTRUMENTS QUE DESENVOLUPIN O ES DERIVIN DEL PLA 

 

6.4.1 DETERMINACIONS PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS 
INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT DERIVATS DEL PLA 
 

A la modificació es grafien les edificacions existents d'ús agrícola 

en la modalitat d'indústria agropecuària i es detallen els 

processos administratius corresponents. Per tal de regular els 

paràmetres i determinacions corresponents relatives a aquestes 

edificacions, pròpies de l'explotació vitivinícola existent 

(construccions subterrànies, bodegues, cobertes de ceps ) així 

com l'ampliació de les caves existents, dins l’àmbit de la 

modificació, cal redactar una segona modificació de pla general. 

L'aprovació d'aquesta segona modificació del planejament que 

es redacti amb posterioritat estarà sotmesa, doncs, a 

l'executivitat de la present modificació de pla general que 

actualment es troba en tràmit. 

El document ambiental que acompanyi aquesta segona 

modificació haurà d’incloure un apartat de mesures correctores 

i un Pla de seguiment destinades a minimitzar l’impacte de 

l’ampliació de les caves, si escau. Aquestes mesures i condicions  

del pla de seguiment s’hauran d’incorporar al nou articulat de 

dita modificació  

 

 

 

6.4.2 DETERMINACIONS PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS 
PROJECTES DERIVATS DEL PLA  
 

En aquest apartat s’analitza si el projecte que derivi de la present 

modificació puntual i la següent s’haurà de sotmetre a avaluació 

d’impacte ambiental d’acord amb la norma estatal Ley 21/2013, de 9 

de desembre, d’evaluació ambiental. 

 

L’article 7 d’aquesta Llei determina quins projectes s’han de sotmetre 

a avaluació d’impacte ambiental. D’acord amb aquest article, el 

projecte d’ampliació de les caves existents no s’haurà de sotmetre a 

un procés d’avaluació d’impacte ambiental perquè aquest tipus de 

projecte no es recull a l’annex I ni II de la Llei, ni en cap altra legislació 

sectorial. 
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6.4.3 CONCRECIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA  
 

No escau establir indicadors ambientals en aquesta modificació 

puntual, ja que és només un primer pas per adaptar el 

planejament a la situació física actual d’aquest espai, on la 

construcció de la C-32 va suposar ja fa anys el desviament del 

torrent d’en Parellada, canvi que no va recollir la planimetria del 

PGOU de Vilanova i la Geltrú, i que es pretén plasmar amb 

aquesta modificació.  

 

Per tant aquesta modificació puntual no suposa cap acció, i en 

el cas que es volgués fer alguna ampliació de les instal·lacions 

existents, caldria una segona modificació del PGOU o be un pla 

especial. Si finalment això succeís, seria en aquell moment quan 

s’haurien de proposar mesures correctores dels impactes 

previstos i establir indicadors ambientals de seguiment de dites 

mesures correctores. 

 

Això no obstant, al marge que més endavant es pugui fer una 

altra modificació o planejament derivat, s’han detectat sobre el 

terreny aspectes ambientals que a curt termini han de ser 

objecte de seguiment per part del promotor de la modificació 

puntual, que en aquest cas és “Bodegas Jaume Serra S.L.U”. Es 

detallen a continuació: 

 

 En un termini no superior als 4 anys, cal realitzar L'obra de 

drenatge situada a la confluència de les aigües canalitzades del 

Torrent del Padruell i el Torrent d'en Parellada, situada sota 

l'accés als cellers, seguint les indicacions de l'Estudi Hidrològic 

inclòs en la memòria de la modificació del PGOU en aquest àmbit, 

i que es resumeixen a continuació: 

 Execució d'un calaix de formigó de dimensions 5,5 m x 

3 m. (Secció) per l'ample del vial d'accés al celler, que 

el creua transversalment. 

 Neteja i desbrossament de la vegetació i bardissa 

present a la zona, aigües amunt i aigües avall de l’obra 

de drenatge. 

 Retirada dels abassegament de sediments acumulats 

principalment en la zona aigües avall de l’obra de 

drenatge. 

 Protecció contra la sedimentació en el tram aigües 

avall, segons el croquis que s’aporta a l’Estudi 

 En el cas que es condicioni algun accés o camí, caldrà 

descompactar la zona afectada per les obres, i el paviment haurà 

de ser de grava, sauló compactat o materials permeables, per 

evitar la pèrdua de permeabilitat del sòl agrícola. També caldrà 

garantir que els hàbitats d’interès comunitari pròxims (a l’oest de 

l’àmbit) no quedin afectats en cap cas pel pas de vehicles. 

 En el cas que s’ampliés la il·luminació existent, s’haurà de garantir 

que no afecta els usuaris de l’autopista. 
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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 de 2018 

 

 
 

Fàtima Sarrà Moretó 

Cap de l’Àrea de Medi Ambient 

Biòloga col·legiada núm. 14755-C  
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