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1. JUSTIFICACIÓ 

 

1.1. OBJECTE 

L’objectiu d’aquest estudi és el d’analitzar i valorar l’impacte paisatge i ambiental a 
l’entorn i al medi natural, com a conseqüència del desenvolupament de l’activitat de 
Bar Restaurant al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
A través de la present documentació es pretén donar compliment a allò previst a l’art. 
258.1 del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, en la seva remissió a 
l’art. 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme1, desenvolupat per l’art. 57 del 
Reglament2 que la desenvolupa del per tal de poder obtenir els permisos necessaris 
per a exercir l’activitat de Bar Restaurant en una Masia pre existent que sota la 
denominació “La Figuera” s’ubica junt al sector “Bassa de Creixell” de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Així per a complir l’objecte esmentat aquest document pretén justificar la finalitat del 
projecte i la compatibilitat de l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial així 
com constituir un estudi d’impacte i integració paisatgística. 
 
 
1.2. ANTECEDENTS 

La activitat es pretén desenvolupar en una Masia situada junt al sector de la Bassa de 
Creixell a Vilanova i la Geltrú.  El conjunt de la Masia està formada per dos cossos 
principals, el principal dels quals està destinat a habitatge del propietari, mentre que 
l’activitat es pretén desenvolupar en el segon cos. 
 
Enquesta Masia s’hi ha dut a terme l’activitat de Bar, des de que l’any 1968 obtingués 
la primera autorització el Sr. Andrés Roig Aznar; i la de Bar Restaurant des de 1993 fins 
l’any 2004 en què va cessar l’activitat. 
 
A partir d’aquell moment el Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú 
aprovat definitivament l’agost de 2001 n’ha impedit la seva reobertura, degut a què la 
classificació urbanística del sòl on s’emplaça aquesta activitat és clau 18, sòl de valor 
agrícola i l’ús de Bar Restaurant n’era incompatible. 
 
No obstant això, una Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Vilanova i la Geltrú, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, el 28 de gener de 2010, i publicada al DOGC el 16 d’agost de 2010, canvia 
la situació. 
 
Així, l’actual article 259.1 de les Normes Urbanístiques, condiciona l’ús de Bars i 
Restaurants en la clau 18 al compliment de l’article 258.1. 
 
A la seva vegada, el nou article 258.1 admet a la clau 18 l’ús de Bars i Restaurants 
sense necessitat de Pla Especial, sempre que no hi hagi un increment de volum, ni una 
modificació substancial de l’edificació. 
 
Atès que en aquest projecte no es contempla ni un increment de volum, ni 
modificació e l’edificació, a través del present estudi es pretén donar compliment a la 
documentació requerida per l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
desenvolupat per l’article 57 del Reglament de desplegament de la Llei. 

                                                      
1 Aprovat per Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol. 
2 Aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol. 
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1.3. PETICIONARI 

El titular de l’activitat serà JAUME SOLER BATET amb D.N.I. núm. 77.096.607-D, amb 
domicili social al carrer Sant Francesc núm.38, de Sitges (08870). 
 
 
 

2. ACTIVITAT 

 
 
2.1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat que es pretén desenvolupar en aquest establiment és la pròpia d’un Bar 
Restaurant.  
 
És un establiment que disposa de cuina i servei de menjador per tal de servir àpats al 
públic, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix establiment. Tanmateix disposa 
de barra i un servei de taula, diferenciat del restaurant, en el que podrà proporcionar 
al públic, mitjançant preu, begudes, tapes i entrepans. 
 
 
2.2. QUALIFICACIÓ DEL SOL 

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú, el sòl on es 
pretén desenvolupar l’activitat es classifica com a no urbanitzable, clau 18, sòl de valor 
agrícola. 
 
Tot i la classificació del sòl, l’ús sol·licitat és admès pel Pla d’Ordenació Urbanística de 
Vilanova i la Geltrú, per la Modificació Puntual aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 28 de gener de 2010, i publicada al 
DOGC el 16 d’agost de 2010. 
 
 
2.3. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Segons l'actual instrucció d’activitats Econòmiques, aquest establiment estarà 
classificat sota l’epígraf 671.5, restaurant d’una forquilla i 673.2, altres cafès i bars. 
 
Segons el Decret 317/94, aquest establiment quedarà classificat com a Restaurant Bar. 
 
D’acord a la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i control ambiental de les 
activitats, aquesta activitat queda classificada dins l’Annex III, a l’apartat 12, Altres 
Activitats, subapartat 35b, activitats recreatives de restauració. 
 
 
2.4. OCUPACIÓ 

D’acord amb el projecte de l’activitat presentat a l’Ajuntament, es tracta d’un 
establiment amb una superfície útil total de 214 m2, i una ocupació màxima prevista de 83 
persones, d’acord amb els usos previstos a cada estança.  
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3. IMPACTE AMBIENTAL 

 
 
3.1. ESTAT ACTUAL DEL MEDI 

3.1.1. SUPERFICIES  

L’activitat es pretén desenvolupar en una finca de la mateixa propietat 
d’aproximadament 4.500 m2. La finca està separada per una riera a l’oest de la qual i 
en una superfície d’aproximadament 3.300 m2 s’hi treballen cereals, ordi principalment. 
La resta de la finca se situa a la dreta de la riera, i és on hi les edificacions de la Masia, 
entre les quals la destinada a l’activitat. Una part del terreny és utilitzat com a pati de 
la Masia principal, mentre a una altre part hi ha una desena de tarongers. 
 
L’edifici en el que es realitzarà l’activitat té una superfície útil de 214 m2 en planta 
baixa d’acord amb el projecte de l’activitat. L’edifici objecte d’aquest estudi no té 
més plantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquest plànol es representen les superfícies descrites: 
 . En vermell, els límits de la finca. 
 . En blau, la plantació de cereals. 
 . En groc, la Masia principal. 
 . En groc fluix, el pati de la Masia.  
 . En taronja, la plantació de tarongers. 
 . En verd, l’edificació destinada a l’activitat. 
 
 
 

3.1.2. ACCESSIBILITAT  

L’accés a l’establiment situat al nord-oest del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, es 
realitza des de la Carretera de Vilanova a l’Arboç, BV-2115, on s’agafa el Camí de la 
Plana i on es troba la Masia a uns 800 metres aproximadament, tot just a la cruïlla del 
Camí de Mas Roig. 
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L’accés es troba completament asfaltat fins a l’accés a l’establiment. 

 
 
Tanmateix es disposa d’un espai de lliure accés com a aparcament. 
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Les coordenades UTM de l’establiment, són: 
X=391.362 m E 
Y=4.565.613 m N 
 
Les edificacions més properes a l’establiment es troben a més de 50 metres (al marge 
de l’edificació de la pròpia Masia, en la que hi resideix el propietari) en l’àrea del Sol 
No Urbanitzable de consolidació tipus II, clau 16b, denominat sector de “Bassa de 
Creixell”. 
 

3.1.3. USOS ACTUALS DEL SÒL 

Parcialment l’ús actual del sòl és agrícola igual que al seu entorn. Cal ressaltar que les 
edificacions d’aquesta Masia llinden per l’est i pel sud, a l’altra banda del Camí de la 
Plana i del Camí del Mas Roig, amb la urbanització periurbana denominada “Bassa de 
Creixell”. 
 

3.1.4. VEGETACIÓ  

Tal com es descriu a l’apartat 3.1.3 en aquesta finca hi ha una plantació de cereals, 
ordi principalment, i una desena de tarongers. 

 
Els tarongers. Darrera es veuen les construccions de la urbanització de la Bassa d’En 
Creixell. 
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3.1.5. SERVEIS 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
La instal·lació elèctrica que alimenta els edificis és una instal·lació aèria sustentada en 
pals de fusta. 
 
INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA FIXA  
També la instal·lació de telefonia fixa, arriba a l’establiment a través d’una instal·lació 
a través de pals de fusta. 
 
INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
L’aigua potable s’obté d’un pou subterrani extraient-la mitjançant una bomba 
elèctrica fins a una cisterna, on s’hi realitza un tractament de potabilització, per 
aconseguir aigua potable apte pel consum humà. 
 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
L’establiment disposa d’instal·lació de protecció contra incendis, d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
XARXA DE SANEJAMENT 
Les aigües residuals procedents de l’activitat provenen tant dels serveis higiènics com 
de l’exercici de l’activitat de restaurant bar. Les aigües s’aboquen a la llera de la riera, 
prèviament depurades.  
 
El sistema de depuració consisteix en una depuradora biològica de fangs actius amb 
oxidació total, amb un rendiment de depuració superior al 95%. La depuradora a 
instal·lació té una capacitat màxima de depuració de 3,6 m3/dia, que es correspon a 
les necessitats màximes que es poden presentar en el funcionament de l’activitat. El 
manteniment es limita al buidat de fangs cada 2 anys aproximadament. 
 

3.1.6. SISTEMES ACUÀTICS 

Travessa la finca una riera d’un curs hidràulic de poc cabal que només apareix en 
èpoques de pluges fortes. 
 
L’edificació objecte d’aquest estudi resta fora de la zona d’inundabilitat de la riera. 
 
 

3.2. IMPACTES SOBRE EL MEDI 

Les actuacions que es realitzaran sobre el medi es poden considerar nul·les atès que 
no es realitza cap mena d’edificació addicional a les ja existents, ni es produeix cap 
mena d’increment de volums. 
 
Per aquest motiu no es consideren necessària cap mena de mesura addicional de 
protecció, gestió o nova ordenació del paisatge per preservar els seus valors territorials 
i paisatgístics, dels ja existents o previstos. 
 
 

3.3. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

L’activitat no s’ubica en una zona sotmesa a un règim especial de protecció. 
 
En aquest apartat s’analitza i es valora la incidència ambiental dels diferents vectors i 
actuacions que es pretenen portar a terme, així com l’adopció de mesures correctores 
quan s’escaigui. 
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3.3.1. VECTOR SOROLL 

En el projecte d’activitats es descriuen les condicions d’immissió sonora que l’exercici 
de l’activitat pot produir en l’entorn i es justifica la suficiència de les instal·lacions per 
evitar una immissió que superi la màxima permesa per les normatives vigents. 
 

3.3.2. VECTOR AIGÜES RESIDUALS 

Degut al procés de depuració de què gaudirà l’establiment no es preveu un impacte 
al medi ambient, ni a l’entorn. 
 

3.3.3. VECTOR VEGETACIÓ 

L’exercici de l’activitat no modificarà el seu entorn vegetatiu degut a la nul·la 
incidència ambiental que aquesta té.  
 

3.3.4. VECTOR PAISATGE  

L’exercici de l’activitat no té cap mena d’impacte addicional sobre el paisatge en el 
entorn en el que s’exercirà. 
 

3.3.5. VECTOR FAUNA 

L’exercici de l’activitat no afectarà la fauna que pugui haver-hi en els entorns del 
terreny, ni les aus que el sobrevolin. 
 

3.3.6. IMPACTE VISUAL 

Cal considerar l’impacte visual nul, ja que per l’exercici de l’activitat no es requereix ni 
la construcció de cap mena d’edificació, ni la modificació de les existents. 
 

3.3.7. VECTOR RESIDUS 

En l’indret on es troba ubicat l’establiment només hi ha servei de recollida de rebuig 
sense selecció que és on disposaran els residus generats en l’exercici de l’activitat. 
 
Per la recollida dels olis emprats a la cuina, es disposarà d’un contracte amb una 
empresa degudament autoritzada per la seva recollida. 
 

3.3.8. VECTOR AIRE 

L’activitat no emet cap tipus de contaminant a l’atmosfera, pel que no es necessària 
l’adopció de mesures correctores. 
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4. CONCLUSIONS 

 
 
En el present estudi d’integració i impacte paisatgístic s’estima que la valoració 
d’impacte ambiental està el suficientment detallada i justificada, per tal que l’activitat 
es pugui implantar a l’emplaçament proposat, sense que el seu normal exercici pugui 
generar cap mena d’impacte paisatgístic o ambiental. 
 
No obstant això, el titular de l’establiment es compromet a seguir les indicacions i 
disposicions que rebi de les autoritats corresponents amb competència sobre el 
desenvolupament d’aquesta activitat. 
 
Vilanova i la Geltrú, gener de 2011. 
 
 
 
 


