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1.  INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest document constitueix l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de la MODIFICACIÓ DEL PLA 
GENERAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. SECTOR VILANOVA NORD, a Vilanova i la Geltrú, dins el procés 
d’avaluació ambiental de la proposta. Aquest document s’ha desenvolupat prenent com a referència el 
document de prescripcions tècniques per a la redacció de documents ambientals per al Planejament 
urbanístic (INCASÒL, 2010). 

L’Administració actuant és el Consorci per al Desenvolupament Urbanístic de l’Eixample Nord, 
constituït per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl. 

Com a antecedents de l’àmbit convé destacar: 

• Pla General d’Ordenació Municipal de Vilanova i la Geltrú (PGOM), aprovat l’any 1981, que 
classifica el sector de l’ Eixample Nord com a sòl urbanitzable no programat. 

• Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, de 2001, que classifica el sector de 
l’Eixample Nord com a sòl urbanitzable delimitat, i preveu el seu desenvolupament en el primer 
quadrienni. 

• Acord de la Comissió de Govern de data 27 de desembre de 2005, que aprova  el canvi de sistema 
d’actuació urbanística de compensació a cooperació per no haver-se desenvolupat en els terminis 
previstos en el planejament. 

• Ple de l’Ajuntament en sessió de 18 de setembre de 2006, que aprova els convenis de col·laboració 
urbanística amb l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i “Subirats Berenguer Immobiliària SA”, 
referents a la permuta i transferència a l’Eixample Nord de l’aprofitament urbanístic de Platja 
Llarga, amb l’objectiu de preservar aquest espai natural. 

• Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de març de 2007, que aprova inicialment la Modificació del 
PGOUM al sector de l’Eixample Nord, en la que s’incorpora la reserva d’edificabilitat de Platja 
Llarga i preveu un important desenvolupament terciari i d’activitat econòmica amb una 
densificació residencial moderada i un augment de l’habitatge protegit, i estableix com 
administració actuant “El Consorci per al Desenvolupament Urbanístic de l’Eixample Nord”, 
constituït a tal efecte entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i L’Institut Català del Sòl. 

• Modificació Puntual del PGOU. Eixample Nord-Vilanova i la Geltrú. 

• Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit de l’Alt Penedès-Garraf. 
Aquest document inicialment incloïa l’àmbit de l’Eixample Nord, però finalment aquest àmbit ha 
quedat exclòs del document aprovat definitivament. 

• Modificació Puntual del PGOU a l’àmbit de l’Eixample Nord (sector de sòl urbanitzable 2.8), per a 
la concreció i qualificació del sòl d’equipament públic (clau e) amb destí a ús sanitari-assistencial. 

• Tallers de debat EASW. Futurs possibles per VNG. Idees per l’Eixample Nord, desenvolupats els dies 
6 i 7 de febrer de 2009. 

Plec de Clàusules Tècniques que va regir el concurs d’idees amb intervenció de Jurat, per a 
l’ordenació del sector 2.8 Eixample Nord, a Vilanova i la Geltrú. 

El document de l’avanç de Pla “Eixample Nord” respon a l’article 114 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, que estableix que per desenvolupar un 
sector de planejament derivat per subsectors s'ha de presentar a tràmit un avanç del pla que abasti la 
totalitat del sector, juntament amb el pla urbanístic derivat referit a un subsector. L'avanç de pla del 
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conjunt del sector i el pla urbanístic derivat s'han de presentar com a documents separats i es tramiten 
en expedients separats. 

Segons el mateix article, l'avanç i el pla derivat del subsector se subjecten a la tramitació corresponent 
al planejament derivat de què es tracta. 

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en el seu article 8 
estableix: 

Article 8. Plans i programes sotmesos a  avaluació ambiental en funció d’una decisió  prèvia 
d’avaluació ambiental 

1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental, si així es  resol en la decisió prèvia d’avaluació 
ambiental, els  plans i els programes següents: 

(...) 

d) Els plans parcials urbanístics que desenvolupin  planejament urbanístic general que no ha estat  
objecte d’avaluació ambiental. 

(...) 

1.2 MARC NORMATIU 

El marc legislatiu que determina la redacció del present document és: 

• LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

• LLEI 6/2009, del 28 d’Abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

• REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes. 

• DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, constitutiu del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 

• DIRECTIVA 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació de determinats plans i programes en 
el medi ambient. 

 

La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, es refereix a la documentació referent a les modificacions de 
planejament de la següent manera: 

Article 96 

Modificació de les figures del planejament urbanístic 

La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats següents: 

a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les 
quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la 
modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 
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"b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments 
esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el cas de manca de 
resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la modificació. 

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació 
dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 

"d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles 
76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i 
ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es 
refereixin únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament 
identificades pel pla director. En aquests casos, el tràmit d’informació de les modificacions dels 
plans als ens locals compresos en l’àmbit territorial respectiu s’ha d’efectuar simultàniament al 
tràmit d’informació pública de la proposta de modificació aprovada inicialment. 

 

D’altra banda, la Llei 6/2009, estableix: 

Article 8 

Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental en funció d'una decisió prèvia d'avaluació 
ambiental 

1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental, si així es resol en la decisió prèvia d'avaluació 
ambiental, els plans i els programes següents: 

a) Els plans i els programes a què fa referència l'article 6 que estableixin l'ús de zones d'àmbit 
territorial reduït. 

b) Els plans i els programes no inclosos en l'article 6 que estableixin el marc per a la futura 
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. 

c) Els plans directors urbanístics. 

d) Els plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que no ha estat 
objecte d'avaluació ambiental. 

e) Les modificacions dels plans a què fan referència les lletres a, b, c i d que comportin una 

modificació substancial de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del 

pla que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos 

sobre el medi ambient. 

f) Els plans d'instal·lacions i equipaments esportius. 

g) Qualsevol altre pla o programa el promotor dels quals sol·liciti sotmetre'ls a avaluació 
ambiental atenent-ne les circumstàncies especials de risc ambiental o de repercussions per al 
medi. 

2. Les modificacions dels plans a què fan referència les lletres a, b, c i d de l'apartat 1 si, per les 
característiques i la poca entitat, es constata, sense necessitat d'estudis o altres treballs 
addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient no estan subjectes a 
avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l'òrgan 
ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà 
d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o programa al procés de decisió prèvia i, 
en conseqüència, al procés d'avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució 
és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. En el cas que l'òrgan ambiental no dicti la 
resolució de declaració de no-subjecció en el termini esmentat, la sol·licitud s'entén que és 
desestimada. 
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Per altra banda, l’article 15 determina l’inici del procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental: 

Article 15 

Inici del procediment de decisió prèvia d'avaluació ambiental 

1. El promotor d'un pla o programa, o modificació, dels que estableix l'article 8 ha de trametre a 
l'òrgan ambiental, en la fase preliminar d'elaboració, la documentació suficient amb relació al pla 
o programa, o modificació, i a la seva potencial incidència ambiental a l'efecte de poder adoptar 
la decisió prèvia d'avaluació ambiental. 

2. La documentació ha de contenir, en tots els casos: 

a) Una descripció general de l'àmbit territorial del futur pla o programa. 

b) Els trets bàsics del pla o programa, o de la modificació, en l'estadi d'elaboració en què es troba, 
amb una indicació dels objectius que es pretenen assolir. S'ha d'especificar si el pla o programa 
desenvolupa altres plans o programes i, si s'escau, el contingut de les avaluacions ambientals dutes 
a terme. També cal indicar els instruments que es preveuen per al seu desenvolupament posterior. 

c) Una síntesi dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient. 

d) Una estimació preliminar dels efectes ambientalment significatius que es poden derivar de 
l'execució dels plans i programes, inclosos els relatius als riscos de protecció civil. 

e) Les conclusions amb relació a la necessitat de dur a terme o no dur a terme l'avaluació 
ambiental del pla o programa. En el supòsit que, atesa la manca justificada d'efectes 
ambientalment significatius, es consideri innecessària l'avaluació ambiental, s'ha d'incloure una 
proposta de línies d'actuació que s'han d'incorporar per tal de prevenir i de corregir les 
repercussions ambientals. 

3. El promotor pot substituir la documentació a què fa referència l'apartat 2 per l'informe de 

sostenibilitat ambiental preliminar, especificat per l'article 17.1, per tal que, si escau, 

l'òrgan ambiental procedeixi directament a emetre el document de referència. 

 

En aquest cas, el promotor de la modificació de planejament considera que s’ha de seguir el 
procediment d’avaluació ambiental. 

L’article 115, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, estableix el procediment en la tramitació dels documents urbanístics: 

Article 115. Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics 

L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos 
s’integra en el procediment establert en la Llei d’urbanisme per a llur formulació i tramitació, 
d’acord amb les següents regles: 

a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, l’òrgan o 
persones que el promoguin han de sol·licitar a l’òrgan ambiental l’emissió del document de 
referència que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les 
administracions públiques afectades i el públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a 
l’òrgan ambiental un avanç de l’instrument de planejament amb el contingut que assenyala 
l’article 106 d’aquest Reglament. En el cas que l’avanç se sotmeti a informació pública, bé perquè 
sigui preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de referència a l’òrgan ambiental 
es formula simultàniament a la informació pública de l’avanç. En qualsevol dels casos indicats, si 
l’òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d’un mes des de la seva presentació, 
es poden continuar les actuacions. 
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b) L’informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a cada una de les 
figures de planejament, d’acord amb el què estableix, si s’escau, la legislació aplicable en matèria 
d’avaluació ambiental i amb el què estableix aquest Reglament respecte als informes ambientals 
dels plans, ha de formar part de la documentació de l’instrument de planejament objecte 
d’aprovació inicial. 

c) L’informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, durant un termini mínim 
de 45 dies, conjuntament amb l’instrument de planejament del qual forma part, després de la 
seva aprovació inicial i, simultàniament, s’han d’efectuar les consultes que procedeixin, d’acord 
amb el que estableixi el document de referència. 

d) El pla objecte del següent acord d’aprovació ha d’incorporar una memòria ambiental, en la 
qual, tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes 
realitzades, s’ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació. La 
memòria ambiental la realitzen l’òrgan o persones que promoguin el pla i requereix l’acord de 
l’òrgan ambiental, sense el qual no es pot entendre produït per silenci administratiu el següent 
acord d’aprovació que correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a l’òrgan ambiental la proposta 
de memòria ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest 
Reglament, que integren la proposta que ha de ser objecte del següent acord d’aprovació, i 
l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el termini d’un mes 
des que li hagi estat presentada. En el cas que l’òrgan ambiental no estigui conforme amb la 
proposta de memòria, ha d’assenyalar quins aspectes han de ser esmenats, completats o ampliats i 
ha de donar la seva conformitat a la proposta de memòria ambiental esmenada. 

e) Correspon a l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva de l’instrument de planejament de 
què es tracti la presa en consideració de l’informe de sostenibilitat ambiental i de la memòria 
ambiental del pla per a l’adopció de la resolució que correspongui. Aquesta presa en consideració 
s’ha de fer constar en l’acord d’aprovació definitiva mitjançant una declaració, amb el contingut 
que estableix la legislació aplicable. 

 

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en el seu 
article 70, estableix els continguts dels Informes de Sostenibilitat Ambiental dels Planejaments 
generals: 

Article 70 

Informe de sostenibilitat ambiental 

En el cas de formulació o revisió del pla d'ordenació urbanística municipal, i en els casos de 
modificacions sotmeses a avaluació ambiental, l'informe ambiental que preveu la Llei d'urbanisme 
ha de tenir la naturalesa i contingut de l'informe de sostenibilitat ambiental que regula la 
normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, amb el grau d'especificació que 
estableixi l'òrgan ambiental en el document de referència, i, en tot cas, amb el contingut mínim 
següent: 

a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l'àmbit del pla, el què inclou: 

1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l'àmbit objecte de 
planejament i del seu entorn. 

2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en 
l'àmbit del pla, establerts en la normativa internacional, comunitària, estatal, autonòmica o local, 
o en els instruments de planejament territorial, els plans directors urbanístics o altres plans o 
programes aplicables. 
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3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla, d'acord amb els 
requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els principis i directrius 
establerts als articles 3 i 9 de la Llei d'urbanisme, els quals han de referir-se, entre d'altres 
aspectes, a la sostenibilitat global del model d'ordenació; al cicle de l'aigua; a la biodiversitat 
territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural; a la qualitat del paisatge; a la 
qualitat de l'ambient atmosfèric; i a la contaminació acústica i lluminosa. 

Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada en funció del seu grau 
d'importància relativa. 

b) Justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa d'ordenació proposada, el què inclou: 

1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades.  

2n. L'anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les seves 
determinacions estructurals, d'acord amb els objectius i criteris ambientals als què es refereix 
l'apartat a), tercer paràgraf, d'aquest article. 

3r. La justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa seleccionada. 

c) Descripció ambiental del pla d'acord amb l'alternativa d'ordenació adoptada, incloent: 

1r. Una síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves determinacions amb 
possibles repercussions significatives sobre el medi ambient. 

2n. La identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes 
addicionals de recursos naturals i d'infraestructures de sanejament, de gestió de residus i similars 
derivades de l'ordenació proposada. 

3r. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la millora del medi 
ambient. 

d) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, sinèrgics, 
a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius i d'altres) de l'ordenació 
proposada sobre el medi ambient, incloent: 

1r. Els efectes sobre els recursos naturals. 

2n. Els efectes sobre els espais i aspectes identificats d'acord amb l'apartat 1. 

3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l'ordenació prevista pel pla. 

e) Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts, el 
què comprèn: 

1r. La verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els requeriments 
ambientals assenyalats a l'apartat 1. 

2n. L'avaluació global del pla, tenint en compte l'anàlisi comparativa dels perfils ambientals inicial 
i resultant de l'àmbit del pla, d'acord amb l'apartat anterior i les jerarquies entre objectius 
ambientals establertes en l'apartat 1.c). 

3r. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 

f) Síntesi de l'estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una ressenya 
dels objectius i criteris ambientals fixats, i l'explicació justificada de l'avaluació global del pla. 
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1.3 ANTECEDENTS 

L’any 1981 s’aprova definitivament el Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM 81) de Vilanova i la 
Geltrú, que classifica com a sòl urbanitzable no programat el sector de l’Eixample Nord. 

El 25 de juliol de 2001, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, publicada 
al DOGC núm. 3444, del 2 d’agost del 2001, s’aprova definitivament la Revisió del PGOM, que classifica 
el sector de l’Eixample Nord com a sòl urbanitzable delimitat, i preveu el seu desenvolupament en el 
primer quadrienni. 

La Comissió de Govern de l’Ajuntament aprovà definitivament el canvi de sistema d’actuació urbanístic 
de compensació a cooperació del sector Eixample Nord en sessió del 27 de desembre de 2005, per 
motiu del no desenvolupament en els terminis previstos del planejament. 

• Amb data 6 d'octubre de 2006 es van signar tres convenis de col·laboració urbanística: el primer, 
subscrit per l'Ajuntament i l'Incasol; un segon, per l'Ajuntament i la societat propietària dels 
terrenys edificables de "Platja Llarga"; i un tercer, per aquesta última i l'Incasol. Els tres eren 
referents a l'adquisició mitjançant permuta de les parcel·les de la "Platja Llarga", en una primera 
fase per l'Incasol i, ulteriorment, per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l'objectiu de 
preservar aquest espai natural. Els tres convenis foren novats en dates 9/10/09, 2/11/09 i 
2/12/09, respectivament. El conveni Ajuntament/Incasol contempla la materialització de 
l'aprofitament urbanístic corresponent a les parcel·les de la "Platja Llarga" en el sector de sòl 
urbanitzable "Eixample Nord". 

• Amb data 26 de març de 2007 el Ple municipal va aprovar inicialment una Modificació del Pla 
General d'Ordenació Urbana en el sector "Eixample Nord". En aquest document, en concordança 
amb les estipulacions del conveni, contempla (art. 11 de les Normes Urbanístiques) la reserva de 
sòl residencial sense aprofitament (clau 14a2-F): "el planejament derivat qualificarà entre el 4% i el 
5% del sòl del sector com una subzona de sòl residencial sense aprofitament (clau 14a2-F), de nova 
creació, destinat a rebre la transferència futura d'aprofitament procedent del sector de "Platja 
Llarga", i concretarà la regulació, especialment pel que fa al procediment de gestió, que haurà de 
preveure l'adjudicació a títol gratuït a l'administració municipal". Paralitzada fins la data la 
continuació de la tramitació, de l'expressada modificació, l'Ajuntament va promoure una segona 
modificació del PGOU, per a la concreció i qualificació de sòl d'equipament públic, amb destí a ús 
sanitari-assistencial, aprovada definitivament. 

• Amb data 25 d'octubre de 2007 es va constituir el Consorci Urbanístic pel desenvolupament del 
sector "Eixample Nord", composat al 50% per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Català 
del Sòl. El Consorci, tal i com contemplen els seus estatuts té la condició d'administració actuant 
pel desenvolupament de l'àmbit (art. 23 del Text Refós de la Llei d'urbanisme -en endavant TRLU-). 

• Posteriorment (DOGC de 19 de novembre de 2008) el Consorci va convocar un Concurs d'idees per 
la redacció de l'avanç de planejament del sector de sòl urbanitzable 2.8 del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú. 

El Consorci de l’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú va contractar, el 24 de febrer de 2010, a la UTE 
Serra-Vives-Cartagena Arquitectes S.L.P. i Manuel Ruisánchez Arquitectes, S.L.P., en tant que 
guanyadors del concurs d’idees per a l’Ordenació de l’Eixample Nord, la redacció dels treballs de 
redacció de l’Avanç de Pla del Sector Eixample Nord i documentació complementària. 

D’acord amb la legislació Urbanística vigent, l’Avanç de Pla havia de contenir una proposta bàsica 
d’ordenació dividida en subsectors, que distribuís equilibradament edificabilitat, usos, densitat, 
tipologies, espais verds, equipaments i reserves per habitatges en règim de protecció. Així mateix, 
establir les determinacions referents a la xarxa viària bàsica, serveis corresponents i annexes 
complementaris. 
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Per tot plegat, i a fi de proporcionar al Consorci VNG Nord criteris per avaluar tant la bondat del 
procés que se suggereix, com els canvis pertinents en les hipòtesis inicials, es va presentar un Aplec 
d’estudis i documents provisionals de proposta d’ordenació i gestió per al sector Eixample Nord / Platja 
Llarga, l’abril del 2011. 

El document de l’Avanç de Pla es va lliurar definitivament el desembre del 2013 i el març de 2014 la 
comissió de seguiment formada pels serves tècnics i jurídics de l’Ajuntament, l’Incasòl, el gerent i 
altre personal del Consorci van donar el vist-i-plau al document lliurat. 

Per fi, en data 14 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci va donar el vistiplau al document 
de l’Avanç de Pla. 

Aquesta Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana al Sector Eixample Nord es va 
adjudicar a la UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P.-Manuel Ruisánchez, Arquitectes S.L.P. el 
5 de desembre de 2013 per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El seu objecte és el d’integrar els 
treballs, documents, proposta d’ordenació i divisió en nous sectors continguts en l’Avanç de Pla del 
referit sector. 

En data 31 de juliol de 2014, es va trametre a aquesta Oficina Territorial la sol·licitud de document de 
referència sobre l’avanç de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació al sector Eixample Nord, 
al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, presentada per l’Ajuntament al registre del Servei 
d’Atenció Primària Alt Penedès-Garraf de l’Institut Català de la Salut en data 10 de juliol de 2014. 
S’adjuntava a la sol·licitud l’avanç de la Modificació puntual amb l’informe de sostenibilitat ambiental 
(ISA) preliminar en format digital i en paper. 

En data 10 d’Octubre de 2014, l’OTAA de Barcelona, va emetre el Document de referència (d’ara en 
endavant DR) 

El present d’Informe de Sostenibilitat Ambiental, es redacta en base a l’ISAP, i es completa amb els 
determinacions del DR, en tot allò que la concreció del planejament permet. 
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2.  PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT 

2.1 DADES GENERALS 

L’àmbit del pla es troba al nord del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, entre la Ronda Ibèrica i la 
carretera C-51.  

Les dades generals del Pla són les que s’indiquen a la taula següent: 

 

DADES GENERAL PLANEJAMENT 

Nom del Pla Pla “Eixample Nord” de Vilanova i la Geltrú. 

Any 2013 

Promotor Consorci per al Desenvolupament Urbanístic de l’Eixample Nord 

Equip redactor UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, SLP i Manuel Ruisánchez Arquitectes, SLP 

Situació Municipi: Vilanova i la Geltrú 

Comarca: Garraf 

Província: Barcelona 

Superfície 106,45 ha 

 

2.2 RELACIÓ DE PLANS I PROGRAMES VINCULATS 

Els principals plans o programes amb repercussions sobre l’àmbit són els següents: 

2.2.1 Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) 

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament a l’abril de 2010, 
constitueix el marc en el que caldrà inscriure el desenvolupament urbanístic metropolità. A continuació 
es resumeixen les principals propostes del pla en relació a l’àmbit d’estudi, que es poden contrastar 
amb les figures següents: 

• Inclusió de l’Eixample Nord dins el sistema d’assentaments 

• Consideració de Vilanova i la Geltrú com àmbit de reforçament nodal metropolità mitjançant la 
seva inclusió en una àrea urbana de desenvolupament nodal. 

• Previsió que l’Eixample Nord esdevingui nova centralitat urbana i consideració de l’àmbit com a 
àrea d’extensió urbana d’interès metropolità 

• Xarxa viària: previsió de millora de la BV-2115 (en el marc d’una variant de la C-31) i de la C-15 

• Possible trasllat de la xarxa de rodalies actual del litoral al sud de l’àmbit de l’Eixample Nord. 
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Proposta del sistema d’espais oberts (font: PTMB) 

 

 

 

Estratègies urbanes (font: PTMB) 
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Infraestructures viaries, actuacions (font: PTMB) 

 

 

 

Infraestructures ferroviàries i de transport públic, actuacions (font: PTMB) 
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2.2.2 Planejament urbanístic municipal 

El planejament urbanístic municipal a Vilanova i la Geltrú és la Revisió del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú, de l’any 2001, que classifica el sector de l’Eixample Nord com a sòl urbanitzable 
delimitat d’ús residencial i serveis, i preveu el seu desenvolupament en el primer quadrienni. 

 

 

 

Classificació del sòl. Usos globals del sòl urbà i urbanitzable (font: Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú. 
2001) 

 

Segons les normes urbanístiques d’aquesta revisió del PGOM, l’Eixample Nord, que admet ús residencial 
i usos industrials i terciaris, és l’única zona de desenvolupament mixt del municipi. La següent taula 
mostra la fitxa del sector: 

 

FITXA DEL SECTOR SEGONS LES NNUU DE LA REVISIÓ DEL PGOM DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Conjunt del sector  

CONDICIONS DE GESTIÓ (Existeix un acord de la 
Comissió de Govern de data 27 de desembre de 
2005, que aprova el canvi de sistema d’actuació 
urbanística de compensació a cooperació per no 
haver-se desenvolupat en els terminis previstos) 

Sistema: compensació a partir de la redacció de l’Avanç per part de 
l’Ajuntament. Els drets inicials dels propietaris seran iguals per a tot el 
sector, i equivalents a la seva edificabilitat promig, que és de 0,6432 m² 
st/m² sòl, més un índex complementari de 0,0932 m² st/m² sòl. 

SUPERFÍCIE 102,99 ha 

IDENTIF. 2.8 
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FITXA DEL SECTOR SEGONS LES NNUU DE LA REVISIÓ DEL PGOM DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Conjunt del sector  

CLAU: 14a2/15c 

ÀMBIT Entre Ronda Ibèrica i variant C-246, entre sector Llimonet i La Collada-Els 
Sis Camins 

OBJECTIUS 1. Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 

2. Dotar la ciutat d’un eixample que ressituï el centre històric, i d’una 
important àrea de desenvolupament terciari i de serveis. 

3. Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç centre / Masia 
Cabanyes. 

4. Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant C-246. 

5. Preveure equipaments sanitari-assistencial prop de l’Hospital. 

6. Preservar en lo possible elements preexistents d’interès (masies, murs 
de pedra seca, etc.) 

7. Integrar en lo possible el torrent de Sant Joan. 

8. Reservar sòl per hotel de categoria equivalent 4 estrelles i mín. 200 llits. 

CESSIONS MÍNIMES PER A TOT EL SECTOR: Vialitat 22%, Espais lliures 17%, Equipaments 6% 

Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, 
inferiors a les previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació 
d’espais lliures i/o equipaments públics. 

Àrea residencial  

SUPERFÍCIE 48,01 ha. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ - Índex d’edificabilitat bruta 0,75 m²/m² 

- Índex d’edificabilitat bruta complementària 0,20 m²/m², amb destí a usos 
5, 6, 6b, 8 

- Densitat bruta màxima 75 hbg/ha. 

- Tipus d’ordenació alineació a vial preferent 

- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea terciària. 

CONDICIONS D’ÚS (art 40) - Ús predominant: 1 (habitatge) 

- Usos compatibles: tots excepte 3 (residencial mòbil), 7 (comercial gran), 
15C a F (industrial de tercera, quarta, cinquena i sisena categoria), 16 
(abastaments), 19 (cementiri), 20 (extractiu), 21 (agrícola). 

- Altres condicions d’ús: Destinar un mínim de:  

10 habg/ha a HPO i/o HPT 

10 habg/ha de sup. útil ≤ 70 m². 

Aquests dos mínims poden ser acumulables 

Àrea terciària i de serveis  

SUPERFÍCIE 54,98 ha. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ - Índex d’edificabilitat bruta 0,55 m²/m² 

- Tipus d’ordenació aïllada obligatori, excepte àrees edificades on pot 
admetre’s alineació a vial. 

- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea residencial 

CONDICIONS D’ÚS (art. 40) - Ús predominant: 2 (hoteler), 6b (comercial mitjà), 7 (comercial gran), 8 
(oficines – serveis) 

- Usos compatibles: tots excepte 3 (residencial mòbil), 15D a F (industrial 
de quarta, cinquena i sisena categoria), 19 (cementiri), 20 (extractiu), 21 
(agrícola). 

- Altres condicions d’ús: 

Font: Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú. 2001 
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Altres determinacions de les NNUU de la revisió del PGOM de Vilanova i la Geltrú en relació a 
l’Eixample Nord són les següents: 

• Article 177: els usos hoteler i residencial especial computaran, als efectes de densitat, com a un 
habitatge per cada 150 m² de la seva superfície total construïda, i que serà obligatòria la reserva 
de sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i mínim de 200 llits.  

• Article 210: en funció de les preexistències parcel·latòries i edificatòries, serà admissible la 
transformació de part o tot d’aquestes preexistències en petita indústria o indústria artesanal 
entre mitgeres, admetent usos industrials en planta baixa i d’habitatge en plantes pis. 

• Disposició transitòria quarta: les instal·lacions industrials existents en el sòl Urbanitzable sector 
Eixample Nord, amb llicència d’edificacions industrials, podran ubicar actuacions industrials, previ 
informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, en les condicions establertes per les indústries 
classificades a les Normes Urbanístiques del present Pla. 

2.3 RELACIÓ D’USOS I NECESSITATS 

A continuació es sintetitzen les principals determinacions per a l’àmbit fixades pel planejament 
territorial i urbanístic, i per altres plans o processos amb incidència sobre l’Eixample Nord: 

2.3.1 Planejament territorial i urbanístic 

PLANEJAMENT TERRITORIAL 

Tal i com s’ha indicat a l’apartat 2.2.1, les principals propostes del Pla territorial de l'àmbit 
metropolità de Barcelona en relació a l’àmbit d’estudi són: 

• Inclusió de l’Eixample Nord dins el sistema d’assentaments 

• Consideració de Vilanova i la Geltrú com àmbit de reforçament nodal metropolità mitjançant la 
seva inclusió en una àrea urbana de desenvolupament nodal. 

• Previsió que l’Eixample Nord esdevingui nova centralitat urbana i consideració de l’àmbit com a 
àrea d’extensió urbana d’interès metropolità 

• Xarxa viària: previsió de millora de la BV-2115 (en el marc d’una variant de la C-31) i de la C-15 

• Possible trasllat de la xarxa de rodalies actual del litoral al sud de l’àmbit de l’Eixample Nord. 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Tenint en compte la complexitat d’antecedents pel que fa a tramitació urbanística de l’àmbit (vegeu la 
part d’antecedents dins l’apartat 1), es fa difícil de fixar els usos i necessitats fixats per a l’àmbit. En 
aquest context, s’han considerat rellevants els objectius establerts per les NNUU de la revisió del 
PGOM en la fitxa del sector: 

• Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 

• Dotar la ciutat d’un eixample que ressituï el centre històric, i d’una important àrea de 
desenvolupament terciari i de serveis. 

• Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç centre / Masia Cabanyes. 

• Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant C-246. 

• Preveure equipaments sanitari-assistencial prop de l’Hospital. 

• Preservar en lo possible elements preexistents d’interès (masies, murs de pedra seca, etc.) 

• Integrar en lo possible el torrent de Sant Joan. 
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• Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i mínim 200 llits. 

2.3.2 Altres plans i processos 

AGENDES 21 LOCALS 

Vilanova i la Geltrú va elaborar el seu Pla d’Acció Ambiental a l’any 1999. Aquest pla, que és l’eix 
vertebrador de l’anomenada Agenda 21 local, consta de 8 línies estratègiques, de les quals la línia 5 fa 
referència al planejament urbanístic. Els programes d’actuació i les accions d’aquesta línia es mostren 
a la següent figura: 

 

 
Programes d’actuació i accions de la línia estratègica del Pla d’Acció Ambiental relacionada amb l’urbanisme (font: Auditoria 

Ambiental Municipal de Vilanova i la Geltrú. 1999) 

 

TALLERS DE DEBAT EAWG: FUTURS POSSIBLES PER VILANOVA I LA GELTRÚ, IDEES PER L’EIXAMPLE NORD 

A l’any 2009 es van desenvolupar uns tallers de debat sobre futurs possibles per Vilanova i la Geltrú, 
idees per l’Eixample Nord. En aquests tallers, desenvolupats segons la metodologia EASW (European 
Awareness Scenario Workshop) van participar-hi polítics, tècnics i professionals, agents econòmics, 
associacions veïnals i entitats cíviques. Les propostes que van obtenir més suport són les següents: 

• Creació d’edificis “singulars”, dedicats a usos variats i complementaris. 

• Preservar la memòria històrica: conservar i donar ús per a equipaments i zones verdes als camins, 
sínies i elements agrícoles; torrents: marges i murs; masies i edificis. 

• Espais verds naturals, no als espais verds artificials, amb caràcter integrador: espais de trobada. 
Patrimoni natural propi: mediterrani. 

• Sostenibilitat intel·ligent: en els materials, en l’energia, en la compacitat i densitat de l’Eixample 
projectat. 

• Campus universitari, amb residència associat als estudis universitaris, no universitaris i d’esports, 
amb especialitats adaptades a les oportunitats de la zona (estudis del mar, turisme sostenible, 
agricultura, esports, etc.). 
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• Serveis per a persones majors i persones dependents que inclogui atenció sanitària, pisos tutelats, 
equipaments d’oci i trobada. 

• Masies rehabilitades com a equipaments socioculturals polivalents i adaptables a les necessitats de 
moment. 

• Aprofitar els valors rurals per a activitats esportives, agro-ramaderes i formatives. 

• Espais comuns que afavoreixin la relació i facin comunitat, entre edificis i dins dels edificis. 

• Activitat econòmica lligada a la sanitat: creació de serveis sanitaris, de salut, d’innovació i de 
formació sanitària. 

• Aprofitar l’oportunitat per garantir l’accés a l’habitatge per a tothom (emancipació dels joves, 
tipologia per diverses persones i famílies, lloguer i habitatge protegit, habitatge lliure...). 

• Horts urbans: espai socioeducatiu (per a persones grans, joves...) i protecció de la superfície 
agrària com activitat productiva econòmica. Si s’ha de reubicar, estudiar-ho molt bé. Aprofitament 
de les zones existents. Generar intercanvi i economia. 

• L’Eixample Nord, un espai per a les persones i lloc per a la convivència i l’autonomia infantil. Crear 
espais de relació (places) i espais verds que siguin el pulmó de la ciutat. 

• Zones verdes i esportives de proximitat, multifuncionals i dotades de serveis i bon mobiliari urbà. 

• Mobilitat sostenible: itineraris per a bicis segurs, prioritat per als vianants, transport públic i 
panells informatius. 

• Habitatges no uniformes: noves tipologies i flexibilitat de cara al futur, habitatge progressiu. 

• L’Eixample Nord, una aposta de modernitat de la ciutat: edificis emblemàtics, promocions 
accessibles als promotors locals i urbanització respectuosa i integrada en l’entorn. 

• Planificació i previsió dels accessos. Connectivitat amb la ciutat i les zones econòmiques. 
Aparcaments estratègics. 

• Activitat turística de qualitat : turisme verd i blau, diversificat i no estacional. 

• Urbanisme: estètica visual, trama urbana esponjosa, materials de qualitat, no condicionada per les 
preexistències. Edificació: anar més enllà del que les ordenances obliguin. Sostenibles! (plaques 
fotovoltaiques, energies alternatives, orientació, materials, aïllament...) i condicionats (sense 
barreres arquitectòniques). 

• Aprofitament dels recursos naturals, gestió dels residus i contaminació: Aprofitament de les aigües 
pluvials de la via pública per emmagatzemar-la i aprofitar-la (parcs, jardins...). Recollida selectiva 
des de l’inici i en contenidors soterrats. 

• Mobilitat sostenible. Connexió de tota la ciutat: que es pugui anar a peu o en bici de punta a 
punta. Edificis habilitats amb pàrquing Potent transport públic. 

• Diversitat d’usos en els propers edificis: habitatge, comerç, oficines. 

• Desenvolupar models empresarials i comercials amb valor afegit, com ara R+D+I. 

• Equipaments educatius d’infantil, de primària i de secundària adequats a les necessitats de la 
població de la ciutat i de la nova. 
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE VA REGIR EL CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ DEL JURAT, PER 
A L’ORDENACIÓ DEL SECTOR 2.8. EIXAMPLE NORD, A VILANOVA I LA GELTRÚ 

Aquest document serà la base a partir del qual es desenvoluparan les figures de planejament 
adequades i necessàries per a concretar les diferents actuacions, d’acord amb les determinacions del 
planejament general i/o territorial vigent. 

Vilanova i la Geltrú en el marc territorial 

La proposta ha de conèixer i treballar en la dinàmica de consolidar Vilanova i la Geltrú com a municipi 
integrant del sistema de ciutats nodals de l’Arc Metropolità de la regió metropolitana de Barcelona, 
configurant-la com a centre de desenvolupament estratègic, a partir de les noves propostes 
d’infraestructures de transport de Catalunya directament relacionades amb la comarca del Garraf, com 
són la LOF (línia orbital ferroviària: Vilanova –Vilafranca-Martorell-Terrassa-Sabadell-Granollers-
Mataró), el nou projecte de traçat de la carretera C-15 (tram Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del 
Penedès-Igualada-Manresa), i el desenvolupament de les propostes del Pla Especial del Port de Vilanova 
i la Geltrú, aprovat el 25/05/2007. 

Així mateix ha de reconèixer i treballar en la dinàmica de reforçar el paper de Vilanova i la Geltrú, 
com a municipi d’articulació i equilibri territorial i ambiental entre els sistemes de comunicacions, 
transport i logística, els sistemes urbanitzats: la ciutat ordenada i els assentaments dispersos, i els 
sistemes naturals: el parc del Garraf, l’espai agrari –la Plana-, les rieres, el front marítim i el mar. 

Igualment, haurà de permetre que Vilanova i la Geltrú com a municipi s’asseguri de que els 
requeriments de les infraestructures del port, la xarxa ferroviària i les xarxes viàries siguin factor 
d’atracció, reequipament, residència i activitat econòmica, atenent que la seva posició serà 
potenciada i privilegiada en la mesura que es planifiqui harmònicament el procés d’implantació i 
adequació de les infraestructures, amb la dinàmica de millora i creixement de la ciutat. 

La solució que es proposi per al sector, haurà d’integrar-se en el sistema urbà, incorporant les 
infraestructures, connectant les xarxes de tots els nivells i sectors i l’estructura general. 

El Sector Eixample Nord en el marc normatiu municipal 

En relació al pla general d’ordenació municipal, caldrà tenir en compte que en data 26/03/2007 
s’aprovà inicialment la Modificació del pla general d’ordenació municipal al sector de l’Eixample Nord, 
mantenint el caràcter de Sector mixt: Residencial i Serveis, que ja prefixava el pla general d’ordenació 
municipal. Incorporant com a objectius generals els següents: 

• Ajustar l’oferta futura d’habitatge per tal de fer front a les necessitats a que fa referència la 
memòria social, en quant al número total i en quant a la demanda creixent d’habitatges de mides 
reduïdes, mitjançant l’augment de la densitat en funció de la reducció de la superfície mitja de 
l’habitatge. 

• Contribuir a la millora de l’accés a l’habitatge de la població local, qualificada com a baixa per la 
memòria social, mitjançant l’augment de la reserva mínima d’habitatge concertat respecte al 
mínim prescrit per la Llei d’Urbanisme. 

• Contribuir a la millora de l’accés a l’habitatge de la població local mitjançant un major augment 
relatiu de la densitat dels habitatges concertats i protegits en relació als lliures. 

• Impulsar la millor distribució relativa dels diferents usos permesos en les zones de terciari i servies, 
ajustada a les necessitats i programes de foment de l’activitat econòmica del municipi, mitjançant 
la introducció de modificacions que donin el Pla Parcial major flexibilitat, de directrius generals 
que l’orientin, i de l’exigència d’elaboració d’estudis complementaris específics sobre la matèria. 

• Possibilitar l’alliberament del sòl qualificat de residencial al sector de Platja Llarga, per tal de 
recuperar les característiques naturals de l’espai, en el marc d’un conjunt d’actuacions 
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concertades amb l’administració estatal i autonòmica, mitjançant la creació d’una nova 
qualificació del sòl residencial al sector de l’Eixample Nord, que permeti la generació de solars 
edificables destinats a l’administració municipal sense aprofitament assignat procedent del mateix 
sector, en els quals es pugui materialitzar en el futur l’aprofitament procedent del primer, un cop 
desenvolupat totalment el segon. La generació d’aquests solars no suposarà cap càrrega 
extraordinària pels propietaris del sector. 

• Afavorir el desenvolupament flexible del sector per part del Pla Parcial amb subsectors mixtes, 
equilibrats i ben integrats a l’entorn, mitjançant la formulació de les determinacions de la RPGOM 
2001 que fa referència a dues zones especialitzades, residencial al sud, terciari i servei al nord, per 
unes altres referides al total del sector, sense disminució dels productes i reserves absolutes 
obtingudes per l’aplicació de les primeres. 

• Aquesta major flexibilitat ha de permetre la conservació i integració dels usos preexistents, si 
s’escau; la millor distribució en el territori de les reserves per sistemes, sense obligació de 
fragmentar-les; i la materialització prioritària de la reserva del sòl residencial, sense aprofitament, 
destinada a l’administració municipal. 

• Establir els terminis de desenvolupament del conjunt del sector, tenint en compte les 
determinacions temporals de la RPGOM 2001, segons les quals el sector de l’Eixample Nord 
corresponia al primer quadrienni, 2001-2005, i que, en tot cas, haurà de ser completat amb 
anterioritat a l’any 2010. El compliment d’aquest termini permet, entre d’altres, assolir els 
objectius relatius a l’habitatge en l’horitzó temporal previst a les projeccions de la memòria social. 

• Afavorir el desenvolupament del sector amb les exigències adequades pel que fa als aspectes 
ambientals, mitjançant directrius que orientin el Pla Parcial cap la reserva i caracterització 
d’espais naturals que penetrin fins al centre urbà amb caràcter de connector biològic, i cap a la 
creació d’un pulmó verd que permeti compensar les emissions generades pel sector, entre d’altres 
mesures. 

• Afavorir el desenvolupament de una mobilitat sostenible, segura i justa, tant pel que fa a la 
mobilitat interna i generada pel sector com a la millora de les condicions generals de mobilitat de 
la ciutat, en la mesura que el sector ho permeti, mitjançant directrius que orientin el Pla Parcial. 

• Garantir la viabilitat tècnica i financera del desenvolupament urbanístic del sector, afavorint 
l’obtenció d’una urbanització d’elevada qualitat en els terminis previstos, mitjançant la 
concertació de les actuacions amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, per via del 
Consorci Urbanístic entre l’Ajuntament i l’Incasòl, constituït a tal efecte. 

El model de la ciutat 

Superació de la dualitat entre la ciutat ordenada i els assentaments dispersos, per a recuperar l’esperit 
del model de la ciutat compacta anterior als anys seixanta del segle XX, com a ciutat hereva del model 
de l’Eixample Gumà que respectà hàbilment els nuclis originaris de la nostra vila i el seu primer 
eixample, permetent ara de gaudir d’espais urbans històrics d’un potencial i valor inqüestionable. Per 
tant, enfortir el caràcter de ciutat compacta, complexa i integradora, aprofundint en els valors i 
aspectes positius de la Vilanova actual i que es reflecteix en els nivells de satisfacció ciutadana, dins 
d’un sistema urbà articulat com a ciutat amb marcat caràcter d’espai de civisme i sostenibilitat en un 
context comarcal ja incorporat en les dinàmiques metropolitanes. 

Entendre el desenvolupament urbà de la ciutat en l’àmbit de l’Eixample Nord, no com un barri 
autòcton més, sinó com a un nou eixample  resultant del creixement natural de la ciutat existent, i per 
tant perfectament interconnectat amb ella, sense que això sigui cap obstacle per a que adquireixi el 
rol de nova centralitat urbana. 

L’objectiu és un model de ciutat amb equilibri entre l’activitat productiva i la residencial, i que 
promogui el diàleg i la interconnexió amb els espais naturals del parc del Garraf i el sòl agrari, que 
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juguen un paper reequilibrador davant la presència més impactant del port i les diferents 
infraestructures ferroviàries i viàries com la C-31 i la C-32. 

Densitat adequada, amb aprofitaments del sòl, del subsòl i del vol, adaptats a les característiques 
específiques del municipi i els seus paisatges, en el marc del que representa l’oportunitat de 
conformar una nova centralitat. 

Espais adequats per a la implantació dels diferents usos i activitats, promovent la complexitat i la 
coexistència d’usos no residencials i residencials, generant els recursos necessaris per internalitzar-ne 
els resultats i les conseqüències per a la ciutat. 

Barreja social, de cohesió i de lluita contra l’exclusió, aconseguint importants percentatges 
d’habitatge protegit en els nous creixements. 

Impuls dels eixos cívics de suport a l’activitat pública i privada, relacionant el port, l’estació actual i 
les futures, els parcs i equipaments i els espais d’usos comercials, culturals, recreatiu i esportius. 

Superació de la barrera de la C-32 mitjançant l’execució de passos i cobriments parcials que permetin 
l’assoliment de la seva permeabilització. 

Preservar i potenciar els valors ambientals i paisatgístics existents al territori a urbanitzar (Zona 
d’EntreTorrents, torrent de Sant Joan, edificacions i elements de Catàleg, etc., amb l’extensió de la 
xarxa d’equipaments i de verd urbà amb els parcs actuals i els equipaments pròxims, formant una 
xarxa interconnectada. 

La diversitat d’usos de la ciutat 

Cal atendre el caràcter estratègic de l’espai objecte del present concurs amb una doble estratègia: en 
primer lloc, inserció en l’entorn urbà d’una oferta important d’activitat i habitatge amb valor afegit en 
recerca i desenvolupament de suport al teixit terciari. 

Respondre a les necessitats de creixement residencials, inicialment previst per a l’horitzó de l’any 
2015, i que en funció del Pla pel dret a l’habitatge podem considerar per al període 2007-2016, en 
relació, tant a la demanda pròpia com a la demanda generada per la localització de nous llocs de 
treball, i afavorir el salt qualitatiu cap a una ciutat mitjana ben comunicada amb transport públic. 

Oferta d’un nou sector d’activitat econòmica, que, per les característiques de l’entorn, ha de 
possibilitar la implantació de sectors estratègics de dimensió nacional i d’alt valor afegit. 

Reserva d’espais per a indústria de resituació i modernització i per facilitar el trasllat i reubicació 
d’activitats preexistents. 

Objectius concrets 

En funció dels objectius generals i criteris globals relacionats, les directrius per al desenvolupament 
urbanístic del sector seran: 

1. Ordenar un gran espai on s’ha desenvolupat un nivell important d’activitat sense planificació. 

2. Dotar la ciutat d’un eixample amb una important àrea mixta amb usos terciaris residencials i de 
serveis, creant una nova centralitat, amb característiques urbanes arquitectòniques i ambientals 
d’elevada qualitat. 

3. Destinar l’espai d’Entre Torrents nord com a parc urbà d’enllaç entre el centre urbà i Masia 
Cabanyes, perllongant la proposta d’ordenació de l’ARE, d’acord amb el previst al pla general 
d’ordenació municipal. 

4. Fixar les condicions viàries de connexió entre la ciutat i el territori de la Plana, a través de la 
variant C-246, amb reconeixement i revaloració dels camins històrics mitjançant els enllaços 
oportuns. 
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5. Incloure, d’acord amb els criteris de la LOF i el seu pla director urbanístic de reserva de sòl, la 
proposta de localització d’una estació ferroviària, tenint en compte una proposta de centre 
intermodal, incorporant la dotació de sòl per als usos i activitats adients. 

6. Incorporar, dins de l’àmbit d’estudi a efectes de reflexió i d’anàlisi de la seva globalitat i, d’acord 
amb les directrius derivades de la proposta del PDU Alt Penedès-Garraf, la superfície de 16,52 ha, 
classificada com a sector independent, de l’ARE Entre Torrents, amb la finalitat de promoure una 
implantació coherent de l’ordenació global de l’àmbit, tant en l’aspecte funcional com formal. La 
reflexió entorn la globalitat de l’àmbit no ha de suposar cap proposta de modificació de 
l’ordenació proposada pel sector ARE. 

7. Preveure la reserva de sòl per a un equipament sanitari-assistencial a prop de l’Hospital Comarcal, 
conjuntament amb la previsió ja feta en la proposta de l’ARE. 

8. Preservar en el possible elements preexistents d’interès (masies, murs de pedra seca, etc) i 
potenciar la presència de les edificacions catalogades existents a l’àmbit. 

9. Integrar en el possible el torrent de Sant Joan en un gran àrea verda. 

10. Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i mínim 200 llits. 

11. Preveure el transport públic necessari, afavorint la mobilitat sostenible. 

12. Preveure una reserva de sòl residencial sense aprofitament, d’una superfície d’entre 4 i 5 he, 
assignant-lo a l’Ajuntament, capaç per a rebre la transferència del sostre provinent de Platja 
Llarga, conjuntament amb la previsió ja feta en la proposta de l’ARE. 

13. Preveure la delimitació de polígons o subsectors de desenvolupament de caràcter mixt i 
equilibrats, i per tant amb una zonificació que permetin una expansió harmònica de la ciutat i la 
materialització prioritària de la reserva de sòl objecte de transferència futura d’aprofitament, en 
coherència amb el desenvolupament de l’ARE. 

14. El Pla Parcial determinarà la distribució dels usos terciaris en funció dels estudis sectorials de 
l’abast necessari. 

A més d’objectius i criteris de sostenibilitat referents a Mobilitat, energia, aigua, telecomunicacions, 
residus, impacte acústic, servituds dels sistemes de comunicació, equilibri ciutat territori i una 
estructura d’equipaments de proximitat. 

2.4 COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

El Document de referència esmenta diversos aspectes a completar o a esmenar en l’ISA. 

En la següent taula, es mostren les determinacions del document de referència i com s’han considerat 
en l’ISA. 
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Aspecte Descripció Consideració en l’ISA 

En l’ISA caldrà incorporar i donar compliment a les accions derivades de la 
línia estratègica 5 definida pel Pla d’Acció Ambiental. A tal efecte, es 
recomana definir les accions esmentades dins els objectius ambientals: 

- Assegurar un creixement equilibrat de la ciutat. 

- Millorar la transició entre la ciutat i el seu entorn pròxim. 

- Creació de nous eixos verds entre els parcs i places urbanes i l’entorn. 

- Potenciar la revitalització del centre urbà i reduir la quantitat d’habitatge 
buit. 

Tots aquests criteris s’han adoptat i valorat, de forma directe o 
indirecte, en l’apartat 3, on es valoren el criteris i objectius 
ambientals del planejament. 

Caldrà incorporar les determinacions definides en el Pla d’Acció de l’Energia 
Sostenible (PAES) aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 5 d’octubre de 2009, 
per tal d’assegurar l’assoliment de l’objectiu de reducció en 53.000 tones de 
gasos amb efecte hivernacle per l’any 2020. 

Allò definit en el PAES no correspon a la proposta del Pla. En tot cas, 
en l’apartat 4 es fa un externa valoració d’objectius relacionats amb 
el consum de recursos i energia, que han de permetre assolir la 
reducció de 53.000 tn de GEH per l’ant 2020. 

 

Cal tenir en compte el contingut del Catàleg del paisatge de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, aprovat amb caràcter previ en data 10 d’abril 
de 2014, segons el qual l’àmbit d’estudi forma part de la Unitat paisatgística 
7 Plana del Garraf. En aquest sentit, en l’ISA caldrà tenir en compte la 
informació disponible per aquesta Unitat en relació amb els trets distintius, 
qualitat i dinàmica del paisatge, incorporant i donant compliment als 
objectius de qualitat paisatgística i proposta de criteris i accions. 

S’han incorporat les determinacions del Catàleg de Paisatge, 
concretament en l’apartat 4.3.1.on es fa la descripció del paisatge 
actual i les determinacions de plans relacionats. 

Relació amb altres plans i programes 

Els documents presentats hauran de tenir en compte el Pla Director de 
l’Abastament 

S’ha tingut en compte la caracterització de les masses d’aigua, tant 
superficials com subterrànies, així com les demandes d’abastament i 
sanejament del sector, amb els estàndards de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, malgrat generen valors certament alts. 

Identificació dels elements 
ambientalment rellevants en l’àmbit 
del Pla 

MODEL TERRITORIAL. CONSUM I OCUPACIÓ DE SÒL 

En l’ISA, caldrà considerar la pèrdua de permeabilitat com un aspecte 
ambientalment rellevant, i en conseqüència, caldrà calcular la pèrdua de sòl 
derivada del desenvolupament de la proposta. Així mateix, i pel que fa al 
model territorial, caldrà posar en rellevància la dimensió de l’àmbit en 
relació amb la superfície del sòl urbà existent, i quantificar la superfície de 
sostre industrial i nombre d’habitatges proposats i comparar-los amb els 
actualment existents en el terme municipal, per tal de poder dimensionar la 
magnitud de la proposta. 

S’ha fet el càlcul d’aquest indicador, relacionat amb l’objectiu 1. 
REALITZAR UN CONSUM DEL SÒL ADEQUAT ATENENT LES NECESSITATS 
REALS DEL TERME MUNICIPAL, MINIMITZANT LA PÈRDUA DE 
PERMEABILITAT ASSOCIADA 
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Aspecte Descripció Consideració en l’ISA 

CICLE DE L’AIGUA 

Justificació abastament, sanejament i inundabilitat 

Cada un d’aquests aspectes s’ha tracta d forma específica en l’ISA, 
estimanat: 

Demanda d’abastament segons els estàndards de l’ACA 

Demanda de sanejament, també segons els estàndards de l’ACA 

Risc d’inundabilitat, pel qual s’estan portant a terme estudis de risc 
específics, per part de l’Ajuntament, tal com requereix l’Agència. 

En el mateix sentit, s’ha està portant a terme l’inventari de xarxes 
d’abastament en alta, i de sanejament, així com la demanda de 
suficiència a cada un dels operadors. 

Això s’ha desenvolupat en els apartats: 

8. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES 
SIGNIFICATIUS I MESURES PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI 
AMBIENT 

MEDI ATMOSFÈRIC. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA, ACÚSTICA I LLUMINOSA 

La informació aportada en l’ISA preliminar pel que fa a la contaminació 
atmosfèrica i lluminosa es considera adequada i suficient, sens perjudici que 
s’incorpori la informació aportada per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental pel que fa als vectors aire i llum, en els informes de 5 i 7 d’agost 
de 2014, respectivament. 

Pel que fa a l’ISA, caldrà definir la capacitat acústica de l’àmbit tenint en 
compte la sensibilitat i usos derivats de la proposta de Modificació puntual, 
d’acord amb els llindars establerts en el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002. Així mateix, 
caldrà tenir en compte l’impacte acústic global de les infraestructures 
existents, carretera BV-2115 i la variant C-31, com futures, Línia Orbital 
Ferroviària, per tal de poder establir una ordenació adequada dels usos 
proposats. 

S’ha portat a terme la zonificació acústica en funció dels usos 
generats. 

Això s’ha concretat en: 

9. ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA, SEGONS LA 
NORMATIVA VIGENT, ATENENT LA SENSIBILITAT DE L’ÀMBIT 

10. MINIMITZAR LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

CANVI CLIMÀTIC 

Es recomana incorporar un balanç de CO2 equivalent originat pel nou 
instrument planificador que sigui avaluat des del punt de vista de les diverses 
alternatives de desenvolupament de l’àmbit i sigui un element més de 
selecció per escollir l’alternativa ambiental més raonable. 

S’ha portat a terme el balanç, i incorporat en: 

3. MINIMITZAR ELS EFECTES DEL PLANEJAMENT EN EL CANVI CLIMÀTIC 
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Aspecte Descripció Consideració en l’ISA 

PAISATGE 

Sens perjudici de la valoració positiva d’aquesta descripció, caldrà 
completar-la amb la informació disponible en el Catàleg de paisatge de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat amb caràcter previ en data 10 
d’abril de 2014 pel que fa a la Unitat 7 Plana del Garraf. 

S’han incorporat les determinacions del Catàleg de Paisatge, 
concretament en l’apartat 4.3.1.on es fa la descripció del paisatge 
actual i les determinacions de plans relacionats. 

CRITERIS I OBJECTIUS l’ISA incorporarà, com a mínim, els indicadors ambientals que a continuació 
s’especifiquen: 

Objectiu 1. Realitzar un consum de sòl adequat atenent les necessitats reals 
del terme municipal, minimitzant la pèrdua de permeabilitat associada. 

Objectiu 2. Fomentar la integració dels elements naturals i valors 
paisatgístics en la proposta de modificació. 

Objectiu 3. Minimitzar els efectes del planejament en el canvi climàtic 

Objectiu 4. Assolir els objectius de qualitat acústica, segons la normativa 
vigent, atenent la sensibilitat de l’àmbit 

Objectiu 5. Prevenir els riscs naturals 

Objectiu 6. Minimitzar la contaminació lluminosa. 

S’han incorporat tots els objectius especificats, per a la valoració de 
les alternatives, així com la definició d’objectius específics per a 
cada un d’ells. 

ALTERNATIVES Validació de l’anàlisi d’alternatives 

- L’alternativa 0, corresponent a mantenir l’estat actual de l’àmbit, és a dir, 
conjunt agrícola amb presència d’edificis, tant residencials com industrials, 
que atorguen a l’àmbit un caràcter periurbà. 

- L’alternativa 1, corresponent a desenvolupar el sector segons les 
determinacions del planejament vigent. Caldrà aportar la documentació 
gràfica i escrita necessària per poder determinar els impactes derivats del 
seu desenvolupament. 

- L’alternativa 2, corresponent a desenvolupar el sector segons la proposta 
de Modificació puntual que motiva aquest document de referència. Caldrà 
aportar la documentació gràfica i escrita necessària per poder determinar els 
impactes derivats del seu desenvolupament. 

S’han plantejat, tal com exposa el DR, les alternatives exposades. 
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Aspecte Descripció Consideració en l’ISA 

Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç del Pla. 

Sens perjudici de la metodologia emprada, es constata la dificultat de poder 
justificar el compliment d’algun dels objectius ambientals definits com a 
conseqüència de la manca de concreció de les alternatives. Segons l’anàlisi 
realitzada, es justifica l’alternativa seleccionada doncs permet millorar el 
30% dels objectius respecte al planejament vigent, i atès que contribueix a 
assolir el 46% dels objectius marcats. L’ISA preliminar realitza un còmput 
general del grau d’acompliment dels objectius sense tenir en compte la seva 
importància relativa en relació amb la sensibilitat ambiental determinada. 
En relació amb l’anterior, cal assenyalar que l’anàlisi no només ha de ser 
quantitativa sinó que ha de tenir en compte la seva importància jeràrquica, 
ja que no tots els objectius tenen en mateix pes específic. 

Cada una de les alternatives s’ha valorat en base als criteris i 
objectius ambientals definits, considerant la ponderació dels criteris 
adoptats. 

Finalment s’avalua l’alternativa escollida en base als diferents 
criteris definits i es quantifiquen els indicadors. 

Els criteris per a la valoració són els següents: 

1.REALITZAR UN CONSUM DEL SÒL ADEQUAT 

2.INCLOURE ELS TORRENTS PRINCIPALS DE L’ÀMBIT DINS EL SISTEMA 
D’ESPAIS LLIURES 

3.MINIMITZAR ELS EFECTES EN EL CANVI CLIMÀTIC 

4.PREVENIR ELS RISCOS NATURALS 

5.VALORAR LA CONVENIÈNCIA D’INCORPORAR ELEMENTS 
CARACTERÍSTICS DEL PAISATGE TRADICIONAL DE L’ÀMBIT (MURS DE 
PEDRA SECA, GARROFERS, VINYA, FRUITERS) EN ESPAIS LLIURES I/O 
EQUIPAMENTS 

6. INTEGRAR ELS ELEMENTS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC AMB EL 
NOU TEIXIT URBÀ 

7. PREVEURE LA INTEGRACIÓ DELS ITINERARIS ACTUALS EN LA NOVA 
PROPOSTA 

8. FOMENTAR LA INTEGRACIÓ DELS ELEMENTS NATURALS I VALORS 
PAISATGÍSTICS EN LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

9.ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA 

10.MINIMITZAR LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 
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3.  CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

A continuació es relacionen els criteris i objectius ambientals fixats per l’INCASÒL per al planejament 
urbanístic. 

Aquests es jerarquitzen, en base al programa plantejat pel present planejament, en tres nivells: 

1. Prioritari en el planejament i condiciona l’ordenació 

2. Criteris de gestió prioritaris, o secundaris en l’ordenació 

3. Criteris de gestió secundaris, o aspectes no rellevants en l’ordenació 

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. OROGRAFIA I GEOMORFOLOGIA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Minimitzar el 
moviment de terres 

Adaptar el planejament a la topografia de l’àrea 
afectada, minimitzant el moviment de terres i 
fomentant la integració amb l’entorn 

  2 

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. CONSUM DE RECURSOS. ENERGIA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

En sectors residencials, considerar la construcció 
de cobertes ventilades en els edificis 

 3  

En sectors residencials, considerar la construcció 
de façanes ventilades quan aquestes estan 
orientades cap al SW. 

 3  

Fomentar els elements 
arquitectònics de 
control ambiental (de 
climatització) a través 
de la normativa 
d’edificació. 

En sectors residencials, possibilitat 
d’enjardinament de la coberta de l’edificació, 
per facilitar que es pugui utilitzar la vegetació 
com a controlador ambiental passiu 

 3  

 Enjardinament de façanes i cobertes, amb 
l’objectiu principal de limitar les demandes de 
refrigeració a l’estiu 

  3 

 Espais d’indústries per personal considerar la 
construcció de façanes ventilades quan aquestes 
estan orientades cap al SW 

  3 

 Espais d’indústries per personal: considerar la 
construcció de cobertes ventilades. 

  3 

 Espais d’indústries per personal: obertures de 
façanes i cobertes orientades al SW, amb S = o < 
35%, col·locant dispositius protectors a l’exterior 
o entre dos vidres 

  3 

 Espais d’indústries per personal: possibilitat 
d’enjardinament de la coberta de l’edifici, per 
facilitar l’ús de la vegetació com a controlador 
ambiental passiu. 

  3 
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. CONSUM DE RECURSOS. ENERGIA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Establir que els elements de protecció solar no 
computin  a efectes d’ocupació 

  3 Fomentar els elements 
arquitectònics de 
control ambiental (de 
climatització) a través 
de la normativa 
d’edificació. 

Sectors residencials, obertures de façanes i 
cobertes dels edificis orientats al SW, amb factor 
solar S = o < 35%, col·locant dispositius 
protectors a l’exterior o entre dos vidres 

3   

Cal establir la necessitat que l’enllumenat en 
espais comunitaris o d’accés comptin amb 
detectors de presència 

 3  Millorar l’eficiència 
energètica de la 
urbanització tant 
pública com privada 

Preveure la reserva de sòl per als serveis tècnics 
relatius al transport i transformació d’energia 
elèctrica 

 2  

 Regulació de  les instal•lacions i aparells 
d’enllumenat exterior, tant públic com privat, 
amb l’objectiu d’estalviar energia i prevenir la 
contaminació lluminosa 

2   

Promoure l’eficiència 
energètica de les 
noves edificacions 

En sectors residencials, parts massisses dels 
tancaments verticals exteriors dels edificis, amb 
coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km= 
0,70 W/m2K 

2   

 Obtenció de la certificació energètica a edificis 
nous i existents que es modifiquin. En indústries, 
no és aplicable a àrees de taller o processos 
industrials i agrícoles. 

2   

 Sectors residencials, les obertures de façanes i 
cobertes dels espais habitables amb coeficient 
mitjà de transmitància tèrmica de l’obertura < o 
= Km= 3,30 W/m2K 

2   

 Sectors residencials, per concessió de llicència 
d’obres, projecte bàsic d’edificis  amb adopció 
dels criteris relatius a l’energia, contemplats al 
Decret 21/2006 

2   

Promoure la utilització 
d’energies renovables 
i sistemes eficients 

Dotar d’espai lliure a les cobertes de noves 
edificacions, minimitzant les ombres, per tal de 
facilitar la instal·lació de captadors solars 
(tèrmics i/o fotovoltaics) 

  3 

 En sectors industrials, promoure que els sistemes 
de producció d’ACS destinada al personal, 
utilitzin energia solar tèrmica o d’altres energies 
renovables. 

  3 

 En sectors residencials, considerar que si es 
preveuen edificis amb rentavaixelles, aquests 
hauran de disposar d’una presa d’aigua calenta i 
d’una de freda 

3   

 Estudiar la viabilitat de cobrir el màxim possible 
de la demanda elèctrica mitjançant energies 
renovables, efectuant reserves de sòl necessàries 

  3 
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. CONSUM DE RECURSOS. ENERGIA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Promoure la utilització 
d’energies renovables 
i sistemes eficients 

Estudiar la viabilitat de sistemes de 
calefacció/refrigeració centralitzada a nivell de 
districte (district heating) prioritzant l’ús 
d’energies renovables 

  3 

 Facilitar la integració arquitectònica dels 
captadors solars 

  3 

 Incorporar als edificis que ho requereixin 
sistemes de captació i transformació d’energia 
solar fotovoltaica, segons determina el CTE a la 
secció HE5 

3   

 Possibilitat d’establiment de sistemes de 
climatització per geotèrmia 

  3 

 Sectors residencials amb edificis amb demanda 
d’ACS igual o superior a 50 l/dia amb sistema de 
producció d’ACS a partir d’energia solar tèrmica 

3   

 Sectors residencials, els edificis amb resistències 
elèctriques amb efecte Joule en la producció 
d’ACS, la producció solar mínima haurà de ser 
del 70% 

3   

Afavorir la possibilitat d’edificacions amb 
orientació al sud (± 45º). 

 2  Promoure una 
ordenació que 
afavoreixi 
l’aprofitament solar 
de les noves 
edificacions 

Considerar que per edifici passant es prioritza 
l’orientació d’una de les façanes al sud i, per 
edificis a banda i banda, l’orientació NE-SW i 
NW-SE 

 2  

 Distribuir les tipologies edificatòries segons les 
necessitats d’il·luminació, ventilació i 
climatització 

  2 

 En sectors residencials, edificis on el 80% 
d’habitatges rebin 1 h d’assolejament directe a 
l’obertura de la sala entre 10 i 12 h del solstici 
d’hivern 

 2  

 Realitzar un estudi de radiació solar i ombres a 
considerar com a base per a la disposició dels 
edificis i espais públics 

  3 

 Ubicar els usos que menys necessitin les 
aportacions solars a les zones amb menor 
radiació 

  3 

Conformació de les parcel·les afavorint una 
doble orientació dels edificis. Es prioritzarà la 
tipologia d’edifici passant 

  3 Promoure una 
ordenació que 
afavoreixi la ventilació 
creuada natural 

Considerar els fluxos naturals d’aire per 
dissenyar carrers i parcel·les per tal d’afavorir la 
ventilació natural a l’estiu i/o la protecció contra 
vents dominants 

  2 

 Limitar (evitar) els habitatges amb orientació 
exclusiva a nord 

  2 
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. CICLE DE L’AIGUA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Promoure la utilització 
d’energies renovables 
i sistemes eficients 

Aprofitar pous existents en l’àmbit del sector, 
previs a l’obtenció dels permisos de captació 
corresponents 

  3 

 En sectors residencials considerar aixetes i 
dutxes dels edificis d’ús docent, sanitari o 
esportiu amb mecanismes temporitzadors o de 
detectors de presència 

3   

 En sectors residencials, per la llicència d’obres, 
el projecte bàsic ha de contemplar l’adopció dels 
criteris relatius a l’aigua, contemplats al Decret 
21/2006 

3   

 Preveure la necessitat i les dimensions de 
dipòsits de recollida de pluvials en parcel·la 
privada 

 2  

 Preveure xarxes separatives d’aigües pluvials i  
residuals 

2   

 Reutilització d’aigües de sortida de l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del sector, 
per altres usos (reg, rentat, etc.) 

  2 

 Reutilització de les aigües grises en edificis per a 
recàrrega de cisternes de WC i estudiar altres 
mesures d’aprofitament 

  2 

 Sectors industrials, àrees pel personal: 
dispositius per reduir el consum d’aigua en 
aixetes i dutxes i mecanismes de doble 
descàrrega o  interrompible en  vàters 

  3 

 Sectors residencials: dispositius per reduir el 
consum d’aigua en aixetes i dutxes i mecanismes 
de doble descàrrega o interrompible en  vàters 

3   

Preservar i millorar la 
qualitat de l’aigua 

Considerar en normativa que només es pot 
abocar a la xarxa les aigües residuals assimilables 
a urbanes. Si no ho son, la indústria haurà de fer 
un tractament previ 

3   

 En sectors industrials, preveure la necessitat per 
a sistemes de pretractament de les aigües, per 
reduir el volum d’aigua a depurar i la càrrega 
contaminant 

  3 

 Estudiar la necessitat d’instal·lar una EDAR, 
sempre i quan no es pugui connectar a una 
existent, i reservar la superfície de sòl necessària 

3   

Prevenir els riscos 
hidrològics 

En l’ordenació del sector, considerar els riscos 
hidrològics intrínsecs al territori 

1   

 Establir les mesures tècniques adients per tal de 
minimitzar els riscos hidrològics 

 2  

 Per prevenir els riscos hidrològics fruit de la 
creació de grans superfícies impermeables, es 
promourà la laminació de l’aigua en les zones 
properes 

  2 
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. CICLE DE L’AIGUA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Consideració del balanç hídric de la zona i 
determinació de la capacitat de càrrega del 
sistema hídric 

 2  Protegir els recursos 
hídrics i minimitzar el 
consum d’aigua 
derivat del 
planejament. Afavorir 
la infiltració. 

Delimitació i protecció de les zones de recàrrega 
dels aqüífers, promovent actuacions de 
recuperació i promoció de la infiltració 

 2  

 En cas que existeixin pous dins el sector, si no es 
preveu el seu ús, contemplar mesures per evitar 
l’aprofitament i l’afecció a l’aqüífer 

 3  

 Regulació d’activitats i usos amb alt consum 
d’aigua, d’acord amb la capacitat hídrica de la 
zona 

 2  

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Prevenir i corregir les 
immissions i les fonts 
contaminants 

Considerar les característiques climàtiques i 
orogràfiques per preveure la capacitat de 
dispersió de les emissions contaminants 

  3 

 Establir mesures normatives específiques per a la 
concessió i revisió de llicències d’activitats  en 
funció de la sensibilitat de l’entorn 

  3 

 Incorporar a la normativa la necessitat d’una 
avaluació de la potencial incidència olfactiva 
sobre l’entorn deguda a la incorporació de noves 
activitats 

  3 

 Planificar adequadament les zones verdes i els 
espais lliures urbans, creant, si cal, espais 
esmorteïdors a l’entorn d’activitats contaminants 

  2 

 Regular acuradament els usos industrials, 
adequant les tipologies d’indústria segons la 
zonificació 

  3 

Minimitzar la 
contaminació acústica 
fruit de les noves 
actuacions 

Considerar l’impacte acústic en les llicències 
d’activitats, exigint el compliment normatiu i la 
presentació d’un estudi d’impacte acústic 

3   

 En les calçades destinades a trànsit motoritzat, 
adoptar paviments sonoreductors, que 
garanteixin la màxima absorció acústica 

  3 

 Procurar allunyar al màxim les zones de 
circulació amb alta intensitat de trànsit dels 
habitatges i dissenyar barreres acústiques 

 2  
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Reduir la població 
exposada a nivells 
acústics no permesos 

Adoptar solucions (aprofitament de la morfologia 
del terreny, disminució de cota, soterraments, 
motes revegetades, etc.) que en minimitzin les 
zones de soroll 

  3 

 Aplicar mesures per pal·liar la contaminació 
acústica en cas de focus emissors preexistents, 
sempre que es superin els llindars de soroll 

3   

 Detectar les fonts de contaminació acústica  i 
localitzar al seu volant els usos i les activitats 
menys sensibles al soroll 

  2 

 En sectors residencials per a la concessió de la 
llicència d’obres, el projecte bàsic ha de 
contemplar l’adopció dels criteris relatius al 
soroll, del Decret 21/2006 

2   

 En sectors residencials, elements horitzontals de 
separació les cobertes transitables d’edificis amb 
nivell d’impacte normalitzat Ln, en l’espai 
subjacent < a 74 dBA 

 3  

 En sectors residencials, els edificis han de tenir 
unes solucions constructives per un aïllament 
mínim al so aeri R de 48 dBA en parets i elements 
horitzontals 

3   

 En sectors residencials, obertures dels 
tancaments exteriors dels edificis amb finestra, 
doble finestra o balconera per un aïllament 
mínim al so aeri R de 28 dBA 

 3  

 Ordenar els usos interns i les tipologies 
edificatòries de manera adequada, considerant el 
mapa de capacitat acústica municipal 

2   

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Adoptar estructures compactes, evitant la 
dispersió i l’extensió dels àmbits que requereixen 
enllumenat nocturn en espais exteriors 

  2 Minimitzar la 
contaminació 
lluminosa derivada del 
planejament 

Consideració, en les instal·lacions d’enllumenat 
exterior  dels criteris tècnics del Decret 82/2005 
i Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat 

2   

 Considerar l’impacte lluminós en les llicències 
d’activitats i als projectes que comprenguin 
enllumenat exterior, donar compliment al Decret 
82/2005 

3   
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. EXPOSICIÓ A CAMPS 
ELECTROMAGNÈTICS 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

En la nova planificació d’infraestructures 
elèctriques, considerar els criteris per a la 
protecció sanitària de la població 

3   Ordenar 
adequadament les 
instal•lacions de 
radiocomunicació i de 
transport d’energia. Tenir en compte l’existència d’altres 

infraestructures elèctriques i de 
radiocomunicació en la distribució dels usos del 
nou planejament 

3   

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. VEGETACIÓ 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Gestió de la 
biodiversitat en zones 
verdes i espais lliures 

A les àrees a restaurar (diferents de les  zones 
verdes), s’empraran espècies autòctones 

  3 

 A les àrees a restaurar (no les zones verdes) 
s’estendrà terra vegetal, s’hidrosembrarà o 
sembrarà i, si s’escau, es faran plantacions 
arbòries i/o arbustives 

  3 

 Contemplar que el projecte d’urbanització 
inclogui un Projecte de Revegetació i/o 
enjardinament dels espais lliures i de restauració 
de les àrees denudades 

  3 

 Definir normativament l’obligatorietat de 
l’enjardinament d’un percentatge determinat de 
les àrees privades lliures d’edificació 

3   

 Garantir la possibilitat d’insolació de les zones 
verdes, de tal manera que l’ombra no superi el 
25% de la superfície 

  2 

 Les espècies de l’enjardinament  no 
necessàriament seran autòctones, però sí que  
han de tenir un potencial bioinvasor nul o baix 

  3 

 Les espècies de l’enjardinament s’adequaran a 
les característiques climàtiques, edafològiques i 
topogràfiques de l’àmbit 

  3 

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. FAUNA 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Garantir la 
conservació dels 
actuals corredors 
biològics 

Garantir la continuïtat i correcta funcionalitat 
(mantenint i potenciant les condicions naturals) 
dels corredors biològics existents 

 2  
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. HÀBITATS I ESPAIS NATURALS 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Conservar i promoure 
els hàbitats d’interès i 
la connectivitat 
ecològica 

Concebre les franges de protecció 
d’infraestructures no com a zones ermes sense 
valor, sinó com a nous hàbitats amb components 
naturals 

  1 

 Fomentar la connectivitat biològica en el disseny 
de les xarxes d’espais lliures exteriors i el sòl no 
urbanitzable protegit 

 1  

 Incorporar vialitat de trànsit restringit en zones 
del planejament de sectors residencials properes 
a àrees naturals sensibles 

 2  

 Integrar les zones verdes al sistema urbà, evitant 
la seva separació de la resta de components 

  2 

 Qualificar com a espais lliures els hàbitats 
d’interès situats dins el sector i dotar-los d’un 
règim normatiu que n’eviti la transformació 

 2  

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. OCUPACIÓ DEL SÒL 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Minimitzar l’ocupació 
de sòl, afavorint els 
sistemes urbans 
compactes 

Evitar les expansions innecessàries dels municipis 
i els models urbans dispersos. Fomentar les 
estructures urbanes compactes i plurifucionals 

 1  

 Prioritzar l’optimització funcional i el reciclatge 
dels teixits urbans existents i la recuperació 
d’espais intersticials o marginals 

  2 

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES 
VIÀRIES 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Considerar la mobilitat 
generada fruit de les 
noves actuacions 

Adequar-se a les agendes 21 Locals, plans de 
mobilitat urbana i altres instruments de 
planificació existents 

 2  

 Incorporació d’un Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada segons estableix l’article 71 
del Decret 305/2006 

2   
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES 
VIÀRIES 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Analitzar la connectivitat existent al territori, 
contemplant la proximitat a la xarxa ferroviària, 
a les línies d’autobús i a la xarxa viària principal 

 2  Potenciar l’ús de 
sistemes de transport 
alternatius al vehicle 
privat 

Considerar l’existència i creació d’àrees per a 
l’aparcament de vehicles en els accessos al 
transport públic, els adjacents als centres urbans 

2   

 Facilitar el lligam entre els vials per a vianants i 
bicicletes i la xarxa de camins existent 

 2  

 Introduir l’accessibilitat en transport públic, a 
peu i en bicicleta, preveient la necessitat de les 
infraestructures associades i considerar 
l’increment d’ocupació 

 

 2  

 Potenciació de formes de desplaçament i 
transport més sostenibles com recorreguts urbans 
en bicicleta, a peu o en transport públic 

  2 

Procurar la 
minimització de la 
mobilitat obligada 

Afavorir la proximitat i comunicació entre les 
àrees residencials i els sectors de producció, ja 
sigui dins d’un mateix municipi o en relació als 
municipis de l’entorn 

 2  

 Reduir la velocitat de trànsit rodat en aquelles 
zones exposades a un intens trànsit de vianants, 
amb l’objectiu i d’augmentar el nivell de 
seguretat 

 2  

Garantir la seguretat 
vial 

Disseny diferenciat de cada franja de circulació 
(transport públic, bicicletes, vianants, etc. ) 
utilitzant paviments, vegetació, etc 

  2 

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. XARXES DE DISTRIBUCIÓ 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Optimitzar la 
funcionalitat de les 
xarxes 

Planificar el traçat de les xarxes de distribució i 
les àrees de serveis tècnics, per així minimitzar 
els costos d’execució i facilitar la seva posterior 
gestió 

  2 

 Preveure el soterrament de les infraestructures   2 
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. MATERIALS I RESIDUS 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

En sectors residencials, considerar en la 
normativa de planejament la priorització de l’ús 
de sistemes constructius industrialitzats o 
prefabricats en l’edificació 

 2  Afavorir a la recollida 
selectiva i considerar 
l’estalvi de materials 
per a les construccions 
posteriors. 

En sectors residencials, per a la concessió de la 
llicència d’obres, el projecte bàsic ha de 
contemplar els criteris de materials i residus del 
Decret 21/2006 

2   

 Establir dins dels habitatges dels edificis els 
espais adequats per realitzar recollida selectiva 
de residus 

2   

 Preveure en el planejament espais necessaris en 
la urbanització per a la deposició i recollida 
selectiva de residus i per a facilitar la gestió  
posterior 

 2  

Possibilitar les 
instal·lacions de 
recuperació i 
tractament 

En els plans parcials de sectors industrials, 
afectar reserves de sòl de cessió per a les 
necessitats de reciclatge i tractament dels 
residus industrials 

  2 

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. PAISATGE 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Conservar i potenciar 
els valors paisatgístics 
existents 

Conservar, mantenir i potenciar els elements 
estructuradors del paisatge i els elements o 
conjunts singulars del patrimoni natural 

  1 

 Establir entorns de protecció per aquells 
elements d’interès paisatgístic que ho 
requereixin 

 2  

Garantir la integració 
paisatgística de les 
actuacions 

Adopció de les prescripcions i mesures 
establertes en l’Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística 

2   

 Afavorir la connectivitat i vertebració dels 
paisatges existents 

  1 

 Dissenyar les zones verdes propiciant la 
integració a àrees naturals, àrees enjardinades, 
places, passeigs, rambles, etc. ja existents 

  2 

 Establir els paràmetres d’edificació necessaris 
per a que les noves tipologies edificatòries 
mantinguin harmonia amb les tipologies urbanes 
preexistents 

  2 
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CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. PAISATGE 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Garantir la integració 
paisatgística de les 
actuacions 

Fomentar la màxima integració de l’actuació, 
adaptant-la a la topografia, adequant-la a 
l’entorn i aplicant criteris de restauració 
paisatgística 

  2 

 Ordenar acuradament les vores dels teixits 
urbans i els espais periurbans 

  2 

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. PATRIMONI CULTURAL 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Al nou planejament, considerar les mesures 
establertes als estudis d’intervenció arqueològica 

2   Conservar i promoure 
el patrimoni 
arquitectònic i els 
elements culturals Establir entorns de protecció per aquells 

elements d’interès paisatgístic que ho 
requereixin 

  2 

 Integració en la nova intervenció de les 
edificacions amb valor cultural de la zona 
detectats al plànol de sensibilitat 

 2  

 Prioritzar la recuperació de teixits urbans 
existents a la creació de nous sectors urbanitzats 

  2 

 Respectar les traces dels camins històrics 
(carrerades, vies pecuàries, senders, etc.) en el 
nou planejament i la nova vialitat 

2   

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. ÀMBIT SOCIOECONÒMIC 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Adequar la densitat edificatòria a l’entorn tenint 
en compte espais naturals i zones rurals 

  2 Afavorir a la diversitat 
i versatilitat d’usos i 
eliminar zones 
marginals Distribució dels usos evitant que es generin zones 

marginals i buits urbans 
  1 

 En divisions i segregacions de finques rústiques, 
mantenir les unitats mínimes de conreu 
establertes en Decret 169/1983, sobre unitats 
mínimes de conreu 

3   

 Planificació dels espais lliures exteriors evitant la 
generació d’espais residuals 

  2 

 Projectar les àrees d’aparcament com espais 
versàtils, afavorint usos diversos 

  2 



AVALUACIÓ AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. SECTOR VILANOVA NORD 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

PAG. 44 DE 139 

 

 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER L’INCASÒL PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. ÀMBIT SOCIOECONÒMIC 

Objectiu Criteri Obligatori 
(normativa) 

Obligatori en 
funció de 

condicionats 

Recomanació 

Augmentar la qualitat 
de vida al carrer 

Dimensionament dels vials dels nous sectors 
d’urbanització prioritzant, preferiblement, l’ús 
per part dels vianants 

  2 

 Organitzar el sòl edificable de manera que 
permeti tipologies edificatòries que potenciïn la 
qualitat i la seguretat dels espais públics que 
conformen 

  2 

 Utilització de l’arbrat viari com a mesura de 
millora de la qualitat ambiental 

  2 

Potenciar la integració 
social i econòmica i 
diversitat a les noves 
actuacions 

Considerar de creació de zones verdes 
gestionades pels mateixos veïns, d’acord amb els 
usos predominants a l’entorn  (p.ex. espai per a 
horts urbans). 

  3 

 En sectors residencials, afavorir la barreja de les 
tipologies edificatòries i de la superfície dels 
habitatges, per així garantir una diversitat social 

  2 

 Només s’exclouran dels barris les activitats 
econòmiques que siguin incompatibles amb la 
residencia 

 2  

 Planificació que permeti una diversitat d’usos en 
els projectes d’edificació posterior 

  2 
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4.  DESCRIPCIÓ DEL MEDI RECEPTOR 

4.1 MEDI FÍSIC 

4.1.1 Climatologia 

Segons la divisió climàtica de Catalunya el clima de l’àmbit és mediterrani litoral. Es tracta d’una àrea 
on contacten masses d’aire fred procedents de les latituds mitjanes i altes, que es manifesten durant 
els mesos freds de l’any i masses d’aire calent, procedents de latituds subtropicals o tropicals, que 
predominen durant l’època d’estiu. Vilanova i la Geltrú es caracteritza per tenir dos o tres mesos 
subhivernals i un estiu de quatre mesos on dos d’ells són àrids, la resta de l’any resta moderadament 
humit. 

La caracterització climàtica de l’àrea d’estudi s’ha basat en les dades de l’estació meteorològica de la 
XAC (Xarxa Agrometeorològica de Catalunya) més propera, que correspon a la de Sant Pere de Ribes, a 
uns 6 km de distància del nucli de Vilanova i a una alçada de 171 m sobre el nivell del mar. 
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TEMPERATURA MENSUAL

Tª màxima Tª mínima Tª promig  
Temperatures mensuals a l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes (font: elaboració pròpia a partir de les dades de la XAC 

2000-2009) 

 

La temperatura mitjana anual registrada al llarg del període 2000-2009 es situa entre els 15,4 i 16,7 ºC. 
La temperatura mensual mitjana durant els mesos més freds és entorn els 9 ºC, mentre que als mesos 
d’estiu augmenta fins als 24 ºC. L’amplitud tèrmica mitjana anual és de 10,7 ºC. La temperatura 
màxima mitjana als mesos d’estiu és de l’ordre de 30 ºC, amb màximes absolutes que superen els 35 
ºC, sobretot durant el mes d’agost. Les temperatures mínimes mitjanes als mesos d’hivern es situen a 
prop dels 5 ºC, amb valors mínims absoluts inferiors als 0 ºC. 

La precipitació mitjana anual és de 575 mm, tot i que el règim interanual és oscil·lant i pot haver-hi 
diferències notables entre anys. 
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PLUJA  ANUAL

Pluja anual Promig  
Precipitació anual a l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes (font: elaboració pròpia a partir de les dades de la XAC 2000-

2009) 

 

La distribució de pluges durant l’any és força repartida, tot i que destaca un màxim absolut als mesos 
de setembre i octubre, amb una mitjana de 80,5 mm, i un mínim durant els mesos de juny i juliol, amb 
una mitjana de 20,1 mm. 
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DIAGRAMA OMBROTÈRMIC

Pluja Temperatura  
Diagrama ombrotèrmic a l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes (font: elaboració pròpia a partir de les dades de la XAC 

2000-2009) 

 

La precipitació màxima en 24 hores del període 2000-2009 es va registrar a l’octubre del 2002, any 
extremadament plujós, en el que es van comptabilitzar 174,7 mm. Per sota d’aquest valor, l’agost del 
2007 i al maig del 2008 es van registrar pluges de 98,3 i 95,7 mm, respectivament. 

L’evapotranspiració de referència mensual fluctua entre els 25 i els 151 mm mensuals, i el balanç 
hídric anual (diferència entre pluja i evapotranspiració) és de 454 mm negatius, amb un període sec 
(balanç negatiu) que va de febrer a octubre. 
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ETo,  PLUJA I DÈFICIT HÍDRIC (L/m2)

Balanç hídric Eto Pluja  
Evapotranspiració, pluja i dèficit hídric a l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes (font: elaboració pròpia a partir de les 

dades de la XAC 2000-2009) 

 

El vent assoleix una velocitat mitjana de 0,5 m/s. A l’època estival predominen els vents de component  
Sud-oest (garbí) i Sud (migjorn), mentre que a l’hivern predominen els vents de component Nord. A 
l’escala de Beaufort de la força dels vents assoleix la categoria de grau 1. 

El risc de gelades és baix degut a la influència del mar sobre el territori. Durant els últims 10 anys s’ha 
registrat una mitjana de 7 dies de gelada anuals, pràcticament tots concentrats durant els mesos de 
desembre a febrer. 

La humitat relativa mitjana de l’àrea d’estudi varia entre un mínim de 68 % al juny i un màxim del 79 % 
a l’octubre. L’amplitud és reduïda com a conseqüència de la influència de la mar.  

Finalment, pel que fa a la irradiació solar rebuda, Vilanova i la Geltrú es troba en una zona amb una 
radiació elevada. La mitjana diària de la irradiació global diària es situa entre 15 i 15,5 MJ/m2.  Segons 
els valors de l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes els valors diaris mitjans màxims es situen al 
voltant dels 25 MJ/m2, localitzats principalment en els mesos de juny i juliol.  
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Mapa de la irradiació global diària, mitjana anual, en MJ/m2 (font: Atles de radiació solar a Catalunya. UPC i ICAEN, 2000) 

 

4.1.2 Geologia, litologia i edafologia 

L’àmbit d’estudi se situa a la cubeta de Vilanova-Sant Pere de Ribes. La seva història geològica es 
remunta al període terciari Neogen essent el resultat del procés extensional que compartimentà les 
serralades prelitoral i litoral en una sèrie d’alts i fosses tectòniques.  

El mapa geològic 1:50.000 de la comarca del Garraf elaborat per l’Institut Geològic de Catalunya posa 
de manifest que durant el període quaternari l’activitat i dinàmica associada a barrancs i rieres formà 
un con de dejecció on s’hi dipositaren sediments incoherents, molt poc o no cimentats. Aquesta zona 
constitueix doncs un ventall al·luvial antic, que s’atribueix al Plistocè, on hi afloren principalment 
materials de la unitat Qv, Ventalls al·luvials antics. Plistocè. Es tracta d’una zona on l’acumulació de 
materials erosionats i transportats per l’acció torrencial ha generat un sòl ric en minerals i nutrients, 
fet que el fa molt apte per l’activitat agrícola. 

Segons la cartografia disponible al DTS sobre Patrimoni Geològic, l’àmbit no afecta cap geòtop o punt 
geològic d’interès. 

4.1.3 Orografia i geomorfologia 

RELLEU 

Els terrenys de l’àmbit estan situats a la plana litoral dins de la comarca del Garraf. La plana correspon 
a una plataforma d'amplada variable i de pendent suau i uniforme.  

L’àrea presenta altituds decreixents amb un lleuger gradient en direcció sud-est. L’orografia és bastant 
planera, amb poques variacions de nivell en tota la seva extensió. El desnivell total és d’uns 30 m. La 
franja més alta es troba a 47 m d’altitud, tocant a la C-31, i la més baixa és contínua a la Ronda 
Ibérica amb una altitud de 23 m. S’observen també petites zones terraplenades. 
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PENDENTS 

L’àmbit és marcadament pla, amb un 96% de sòl que presenta pendents inferiors al 10%. Les zones amb 
pendents superiors al 20% corresponen bàsicament a espais vinculats al Torrent d’en Parellada i al 
Torrent de la Pastera. 

 

 
Vista de l’àmbit des de l’oest, on s’observa el seu caràcter planer 

 

ORIENTACIONS 

En tractar-se d’un àmbit eminentment planer, la major part no presenta orientació definida. En 
qualsevol cas, els espais orientats a nord són escassos i poc marcats. 

4.1.4 Cicle de l’aigua 

La Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb el nom de Directiva Marc de 
l'Aigua (en endavant DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d'octubre de 2000, i 
publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE), origina i condiciona un canvi important en 
el concepte de gestió, protecció i planificació de l'ús de l'aigua i els espais associats a aquest medi, 
tant a les masses d'aigua continentals (superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de 
transició.  

En aquest context, l'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat un document, conegut com a Document 
IMPRESS , que integra la caracterització i definició de les masses d'aigua i el risc d'incompliment dels 
objectius de la DMA. 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

L’Eixample nord de Vilanova i la Geltrú correspon a la conca hidrogràfica del Garraf-Foix. Per l’àmbit 
hi transcorren quatre torrents de nord a sud, tots ells amb caràcter intermitent. Són, d’est a oest, el 
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Torrent d’en Frederic, el Torrent d’en Parellada, el Torrent de la Pastera i el Torrent de Sant Joan. Els 
tres primers estan ubicats a la meitat est, mentre que el quart es situa a l’extrem sud-oest. 

El torrent de la Pastera i el d’en Parellada conflueixen a la part inferior de l’àmbit i, a causa de 
l’erosió, tots dos transcorren notablement encaixats en alguns trams, amb marges que assoleixen fins a 
més de 4 m d’alçada. En canvi, el torrent de Sant Joan presenta una llera molt poc definida. El curs 
actual del Torrent d’en Frederic no correspon al que es mostra en els plànols, ja que recentment ha 
estat desplaçat fins al límit est de l’àmbit de pla. 

 

   

A l’esquerra, parets del torrent de la Pastera poc més a munt de la torre d’en Garrell. A la dreta, la llera del torrent de Sant 
Joan 

 

Els torrents es caracteritzen per un règim mediterrani, amb cabals irregulars fortament influenciats per 
les precipitacions i amb una època d’absència parcial o total d’aigua durant l’estació seca. 

Vilanova i la Geltrú no figura en el llistat de municipis recollits a la Resolució MAB/124/2002 de l’11 de 
gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones sensibles corresponents a les conques 
internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres. 

El document IMPRESS, que analitza el conjunt de pressions i impactes que sofreixen les masses d’aigua 
i els cursos fluvials i determina la situació de risc d’incompliment dels paràmetres de la Directiva marc 
de l’Aigua, no contempla cap massa d’aigua superficial dins l’àmbit d’estudi. 

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA/HIDROGEOLOGIA 

L’àmbit territorial correspon a la massa d’aigua subterrània del Garraf, s’hi troben alguns 
aprofitaments de l’aigua subterrània vinculats a les explotacions agrícoles, així com basses, sèquies i 
canalitzacions de reg. 
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Massa d’aigua del Garraf (font: Masses d’aigua subterrània de Catalunya. Garraf. Fitxa de caracterització, anàlisi de pressions, 

impactes i anàlisi del risc d’incompliment de l’Agència Catalana de l’Aigua) 

 

Les aigües subterrànies de l’àmbit no es troben en zona d’aqüífers vulnerables per contaminació de 
nitrats segons els Decrets 283/1998, de 21 d’octubre, i 476/2004, de 28 de desembre, de designació de 
les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Aquestes 
aigües tampoc es troben dins la zona d’aqüífers protegits (Decret 328/1988, pel qual s’estableixen 
normes de protecció i addicionals en relació diversos aqüífers de Catalunya). 

Les zones de recàrrega es situen al nord les calcarenites del marge del Garraf i al nord de les calcàries 
triàsiques del Garraf, on la recàrrega de l’aqüífer es produeix per infiltració directa sobre els seus 
afloraments. En els materials Miocens costaners la recàrrega es realitza fonamentalment per infiltració 
de l'aigua de pluja i pel flux que aporta la descàrrega del Cretàcic del Gaià, de l’aqüífer prelitoral sud i 
del massís del Garraf en la seva zona més oriental. 

Segons el document IMPRESS (Agència Catalana de l’Aigua), la massa d’aigua subterrània del Garraf 
presenta risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua. 

 

ANÀLISI DE PRESSIONS I IMPACTES EN AIGÜES SUBTERRÀNIES A LA MASSA D’AIGUA DEL GARRAF 

Codi massa d'aigua subterrània 23 

Nom massa d'aigua subterrània Garraf 

Pressions sobre la massa d’aigua – Estat químic  

Dejeccions ramaderes (DJ) Baixa 

Agricultura intensiva (AG) Baixa 

Aplicació de biosòlids (BI) Moderada 

Zones urbanes  i industrials (UI) Moderada 

Infraestructures lineals urbanes i industrials (II) Baixa 

Abocaments industrials (AI) Alta 

Sòls contaminats (SC) Alta 

Dipòsits controlats de residus (DR) Moderada 

Runams salins (RS) Nul·la 
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ANÀLISI DE PRESSIONS I IMPACTES EN AIGÜES SUBTERRÀNIES A LA MASSA D’AIGUA DEL GARRAF 

Abocaments d'EDAR (AE) Alta 

Extracció d'àrids (EX) Nul·la 

Extraccions costaneres causants d'intrusió salina (IS) Alta 

Recàrrega artificial (RA) Baixa 

Pressió total per estat químic Alta 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat qualitatiu  

Captació d'aigua (EXTRAC AIG) Baixa 

Vivers de plantes ornamentals i freatòfits (VF) Nul·la 

Extraccions d'àrids (EX) Nul·la 

Pressió total per estat quantitatiu Baixa 

Impacte potencial sobre la massa d'aigua  

Vulnerabilitat Alta 

Impacte potencial estat químic Alt 

Impacte potencial estat quantitatiu Baixa 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua  

Impacte comprovat estat químic Alt 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat químic 
Es detecten concentracions de nitrats, sulfats, clorurs, 
organoclorats i metalls elevades. Els sulfats i clorurs mostren 
valors mitjans superiors a 250 mg/l 

Impacte comprovat estat quantitatiu Baix 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat quantitatiu No es constata 

Risc d'incompliment  

Risc sobre l'estat químic Sí 

Risc sobre l'estat quantitatiu No 

Risc total Sí 

Font: Document IMPRESS (ACA)  

 

4.1.5 Atmosfera 

QUALITAT DE L’AIRE 

La legislació vigent en matèria de qualitat de l’aire estableix els instruments necessaris per a limitar 
les emissions a l’atmosfera d’agents contaminants i definir i establir uns valors de referència per als 
nivells d’immissió. En aquest marc, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
(Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge) ha elaborat els 
Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori per a les diferents Zones de Qualitat de l’Aire de 
Catalunya. La capacitat del territori indica les àrees del territori que ofereixen condicions més 
favorables per a l’establiment de nous focus emissors mentre que la vulnerabilitat és un indicador del 
risc d’exposició de la població i dels espais d’interès natural als contaminats atmosfèrics. 

Les Zones de Qualitat de l’Aire són zones delimitades a partir de les condicions de dispersió dels 
contaminants, que depenen bàsicament de la climatologia i l'orografia i de les emissions. Vilanova i la 
Geltrú pertany a la zona 3, Penedès-Garraf. Aquesta àrea presenta nuclis urbans de grandària mitjana i 
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els municipis que poden presentar possibles àrees urbanes no arriba a la meitat del total de la zona. 
Les condicions de dispersió de la zona 3 són bàsicament el règim de brises i uns nivells mitjans 
d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i de les d’activitats domèstiques. 

 

DADES DE CAPACITAT I VULNERABILITAT PER AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 

Monòxid de carboni (CO) - Molt baixa 

Partícules en suspensió (PST) Moderada Molt baixa/baixa 

Òxids de sofre (SO2) Moderada Molt baixa 

Font: Elaboració pròpia a partir dels Mapes de Capacitat i Vulnerabilitat del Territori. General de Qualitat Ambiental, DTS 

 

 SOx PST

Moderada

Capacitat °
1:100.000

 
Mapes de capacitat del territori (font: Direcció General de Qualitat Ambiental, DTS) 

 



AVALUACIÓ AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. SECTOR VILANOVA NORD 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

PAG. 54 DE 139 

 

CO SOx

PST

°
Nul·la

Molt baixa
Baixa

Vulnerabilitat

1:100.000

 
Mapes de vulnerabilitat del territori (font: Direcció General de Qualitat Ambiental, DTS) 

 

CANVI CLIMÀTIC 

A continuació es llista el marc legal i planificador internacional, europeu, estatal i català en matèria 
de canvi climàtic: 

Internacional 

• Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Objectiu: l’estabilització de les 
concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti interferències 
antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. 

• Segon període de compromís del Protocol de Kyoto. 
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Comunitari 

• Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle. 

• Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure les 
energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre per 
reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, agricultura o 
residus. 

• 03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia. 

• COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic. 

Estatal 

• Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020. 

• Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle. 

• Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC). 

Català 

• Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. 

• Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020. 

• Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 2026. 

• Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 

D’altra banda, el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES), aprovat per l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú en data 5 d’octubre de 2009, per tal d’assegurar l’assoliment de l’objectiu de reducció en 
53.000 tn de gasos amb efecte hivernacle l’any 2020, especifica un conjunt d’accions, d’entre les que 
destaquen les següents: 

• Acció 1.2.4.1. Implantació de criteris d’arquitectura bioclimàtica en habitatges i activitats de nous 
sectors. 

• Acció 1.2.4.3. Instal·lació d’un sistema de climatització de barri (District Heating) al futur 
desenvolupament del sector Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú. 

QUALITAT ACÚSTICA 

La normativa vigent en matèria de contaminació acústica (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica i Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els 
annexos) preveu que els municipis defineixin objectius de qualitat acústica i plans d’actuació per 
assolir-los. En concret, preveuen dos tipus de mapes: 

• Els de capacitat acústica, que estableixen els objectius de qualitat acústica. 

• Els estratègics de soroll, que realitzen una avaluació global d’una zona determinada i serveixen de 
base per adoptar aquelles mesures de prevenció i/o correcció de la qualitat acústica a través dels 
plans d’acció en matèria de contaminació acústica, per tal de prevenir i/o reduir el soroll 
ambiental sempre que sigui necessari i mantenir la qualitat acústica quan aquesta sigui 
satisfactòria. 

I dos tipus de plans: 

• Els d’acció en matèria de contaminació acústica. 
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• Els específics de mesures per minimitzar l’impacte acústic. 

La mateixa normativa estableix els valors límit d’immissió que es mostren a la taula següent. 

 

NIVELLS SONORS ESTABLERTS A LA LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Valors límits d’immissió Zones de sensibilitat acústica 

Dia Vespre Nit 

Zona sensibilitat acústica alta 60 60 50 

Zona sensibilitat acústica moderada 65 65 55 

Zona sensibilitat acústica baixa 70 70 60 

 

Per a les zones urbanitzades existents i per a determinats usos, el valor límit d’immissió s’incrementa 
en 5 dB(A). 

La següent figura mostra el mapa de capacitat acústica del municipi, que no defineix nivells per a 
l’Eixample Nord per no tractar-se de zona urbana. La Ronda Ibèrica i la BV-2115, confrontants amb 
l’àmbit, estan classificades com a zona B, i superen els nivells sonors en menys d’1 dB de dia i en 
menys de 3 dB de nit. 

El mapa de capacitat acústica inclou també una modelització de l’impacte acústic de la C-32. 

 

 
Mapa de capacitat acústica (font: Mapa de capacitat acústica) 
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Superació dels nivells d’immissió diürns (font: Mapa de capacitat acústica) 

 

 
Superació dels nivells d’immissió nocturns (font: Mapa de capacitat acústica) 
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Impacte acústic entorn l’autopista C-32 (font: Mapa de capacitat acústica) 

 

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn concreta les característiques de les zones en funció de la seva protecció a la contaminació 
lluminosa. El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció seran les E4: 

• Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les 
àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees 
coincidents amb la Xarxa natura 2000. 

• Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de 
protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000.  

• Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o 
urbanitzable.  

• Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o de 
serveis i també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual haurà 
de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que n’haurà de 
fer l’aprovació. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1. 

Aquest mateix la llei també estableix que:  

• Els ajuntaments poden establir una zonificació pròpia en llur terme municipal, sempre que no 
disminueixi el nivell de protecció aprovat en virtut de l’apartat 2, llevat que hi concorrin causes 
justificades, d’acord amb el que sigui regulat per reglament. 

La il·luminació actual a l'àmbit es restringeix a alguns trams de la xarxa de carrers dels sectors 
urbanitzats i a alguns equipaments i infraestructures amb necessitats específiques (hípica, estació 
transformadora). El municipi disposa de Pla Municipal d’adequació de l’enllumenat exterior, aprovat 
l’any 2008. El Pla inclou l’inventari de llumeneres recull els punts situats al carrer de la Masia d’en 
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Cabanyes (a l’interior de l’àmbit) i als carrers perimetrals (del Bages, Ronda Ibèrica), que en tots els 
casos es consideren llumeneres no contaminants. 

Segons el Mapa de Contaminació Lumínica de Catalunya, elaborat pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el territori afectat pel planejament es considera zona E3 
(àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable) i limita al nord 
parcialment amb zona E2 (sòl no urbanitzables fora d’un espai d’interès natural, o d’una àrea de 
protecció especial o d’una àrea de la Xarxa Natura 2000), fet que genera la necessitat de complir amb 
determinats requisits. 

EXPOSICIÓ A CAMPS ELECTROMAGNÈTICS 

Pel que fa a les radiacions de la xarxa de distribució d’energia elèctrica, no es disposa de mesures 
d’emissions, de manera que no es pot determinar si existeix algun punt sotmès a valors de camp 
electromagnètic superiors als que estableix la normativa vigent. 

Cal destacar que en una posició central de l’àmbit es localitza una estació transformadora de Fecsa-
Endesa i les línies elèctriques relacionades, amb una xarxa principal d’alimentació provinent del Nord. 

 

 

A l’esquerra, l’estació transformadora de Fecsa-Endesa present a l’àmbit. A la dreta, una de les línies elèctriques que s’estan 
per l’àmbit 

 

D’altra banda, dins l’àmbit s’ha localitzat una antena de telefonia mòbil molt propera al nou 
aparcament associat als Jutjats.  

L’estació de mesura de les emissions electromagnètiques de les antenes de telefonia mòbil més 
propera al sector es troba al centre de Vilanova i la Geltrú (Av. Francesc Macià) i mostra valors de 
mitjana de 0,89 V/m i un Valor màxim del període 1,19 V/m (agost 2010). En cap cas els valors han 
superat els valors màxims admesos per la normativa. 

L’estat Espanyol va aprovar el Reial Decret 1066/2001, de 20 de setembre, pel que s’aprova el 
Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les 
emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d’emissions. Com s’indica a la 
disposició addicional única en aquest Reglament s’ha seguit la Recomanació 1995/219/UE (proposta 
ICNIRP, Comissió Internacional de Protecció contra les Radiacions No Ionitzants) respecte als límits 
d’exposició, si bé el procés de regulació continuarà obert, de manera que es podran adoptar noves 
restriccions segons l’evidència científica. 
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D’altra banda, a l’any 2002 es va publicar al BOE l’Ordre CTE/23/2002, d’11 de gener, per la que 
s’estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de 
serveis de radiocomunicacions, a la qual es desenvolupen diversos punts del Reial Decret 1066/2001 de 
28 de setembre. S’estableix el contingut mínim i el format de la certificació que asseguri que s’han 
respectat durant l’any els límits d’exposició. 

4.2 MEDI BIÒTIC 

4.2.1 Vegetació i hàbitats 

VEGETACIÓ POTENCIAL I ACTUAL 

La vegetació de l’àmbit d’estudi està constituïda per comunitats relacionades amb els usos dels 
terrenys lliures d’edificació, la major part vinculada als conreus agrícoles herbacis però també als 
erms, torrents, vores de camins i solars periurbans degradats. Les comunitats vegetals de l’espai estan 
dominades per l’estrat herbaci i, en menor proporció, es localitza també cert estrat arbustiu, tot i que 
sense aparèixer en el total de l’àmbit cap comunitat vegetal complexa (brolles, màquies o pinedes). 

Destaquen, per sobre de la resta, els elements de la xarxa fluvial representats pels torrents de Sant 
Joan situat al sud-oest del sector i els torrents de la Pastera i d’en Parellada situats al nord-est 
discorrent en paral·lel fins a la seva confluència. Aquests torrents presenten en general lleres estretes, 
encaixonades i bastant profundes, i representen els elements lineals vertebradors del sector al donar 
certa continuïtat cap el nord a través d’estructures potencialment adequades (o adequables) per als 
possibles desplaçaments de vertebrats terrestres a través dels drenatges sota la carretera C-31. 
Aquests torrents a més constitueixen els darrers reductes de vegetació natural. 

D’altra banda destaca l’antic ús agrícola de gran part dels terrenys de l’àrea d’estudi, que va desplaçar 
en el seu moment les comunitats boscoses i arbustives d’aquest espai de terra baixa mediterrània. 
D’aquests usos agrícoles cal destacar la gran peça de conreu herbaci i el petit clap de vinya situats 
entre els torrents de la Pastera i la Parellada i alhora el garroferar, al ser considerat un element de 
diversitat en tractar-se d’un tipus de conreu tradicional de secà, on sovint els arbres vells, tortuosos i 
amb cavitats són hàbitat per diverses espècies de fauna. 

Pel que fa l’estrat arbori, tant sols destaquen exemplars aïllats, molts dels quals introduïts, que resten 
desvinculats de les comunitats vegetals circumdants o bé formen part de plantacions artificials 
(LIMONIUM SCP, 2007). 

COMUNITATS VEGETALS INVENTARIADES I CATALOGADES 

Dins la zona d’estudi es pot percebre la forta antropització de l’espai a través dels nombrosos terrenys 
ocupats per diverses àrees urbanes i industrials amb vegetació ruderal associada. 

Al sector, a més d’alguns conreus de vinya i cítrics i dels peus arboris aïllats, hi podem identificar 
quatre comunitats vegetals diferents majoritàriament herbàcies (LIMONIUM SCP, 2007):  

• Comunitats de tipus herbaci associades a antics camps de conreu, on podem trobar espècies com 
l’albellatge (Hiparrhenia hirta), fenàs (Brachypodium sp.), plantatges (Plantago sp.), etc. 

• Comunitats herbàcies associades a camps de conreu en actiu i marges, on podem trobar borratja 
(Borago officinalis), roselles (Papaver rhoeas), fumàries (Fumaria sp.), etc. 

• Comunitats nitròfiles típiques de solars periurbans, on trobarem cards (Cardus sp. / Syllibum sp.), 
ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), fonoll (Phoeniculum vulgare), etc.  



AVALUACIÓ AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. SECTOR VILANOVA NORD 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

PAG. 61 DE 139 

 

• Comunitats d’esbarzerar i de canyar associades a les lleres de torrent on trobarem esbarzer (Rubus 
ulmifolius), ortiga (Urtica dioica), canyes (Arundo donax) i algun exemplar de margalló 
(Chamaerops humilis) entre d’altres espècies. 

A l’àmbit d’estudi no hi ha cap Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC). 

FORESTS PÚBLIQUES 

Al terme municipal de Vilanova i la Geltrú hi trobem una sola àrea inclosa en les Forests gestionades 
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Aquesta àrea se situa al nord de l’àmbit d’estudi a una 
distància aproximada de 500 metres. Es tracta d’uns forest privada situada en el paratge anomenat 
Bosc d’en Parellada, codificat amb el CUP 75 - Can Cabanyes, segons informació del DTS. 

ESPÈCIES PROTEGIDES I SINGULARS 

L’única espècie vegetal protegida és el margalló (Chamaerops humilis), espècie de flora protegida per 
la legislació catalana. Es pot trobar al lateral del torrent de Sant Joan, en un tram proper però extern 
a l’àmbit d’estudi (Mayor 2008). 

ARBRES MONUMENTALS 

Dins l’àmbit no es localitza cap arbre monumental segons la cartografia disponible al DTS. 

No obstant això, el sector d’estudi es destaquen espais arbrats reduïts i peus arboris concrets com un 
exemplar de pi blanc (Pinus halepensis) a l’extrem sud-oest del sector destacable per la seva 
envergadura. Exemplars puntuals de palmeres (Phoenix canariensis) annexes a edificacions del Mas 
Xicarró de Baix, el Xalet d’en Panxo Ferrer i les edificacions al peu del Camí del Mas del Xicarró. 
Lledoners (Celtis australis) en terrenys vinculats a edificacions o granges com la Sínia Alzina, al peu del 
Camí del Mas del Xicarró o a la granja més septentrional del Carrer de la Masia d’en Cabanyes. Una 
parcel·la de garrofers (Ceratonia siliqua) vinculada a una línia arbrada d’oliveres (Olea europaea) 
entre conreus situada entre les edificacions a l’oest del torrent de la Pastera i les naus i tallers a l’est 
del camí del Mas de l’Artís (LIMONIUM SCP, 2007). 

Cap d’aquests elements està mencionat en el “Catàleg del Patrimoni Historicoartístic i Natural de 
Vilanova i la Geltrú”. 

4.2.2 Fauna 

DESCRIPCIÓ BÀSICA DE LA FAUNA 

La fauna potencialment present a l’àmbit és de tipus oportunista lligada als sistemes molt heterogenis i 
antropitzats. També es troben espècies de caràcter generalista, lligades als espais oberts, espècies 
associades a torrents i per últim, espècies lligades a conreus on hi troben l’aliment necessari com 
poden ser els conills (Oryctolagus cuniculus), les perdius (Alectoris rufa) i alguns rèptils. 

Els grans mamífers associats a ambients més tranquils són difícils de trobar. En el cas dels amfibis 
també serà difícil trobar-los per la manca de punts d’aigua significatius tot i que se’n podrien localitzar 
als torrents. Pel que fa a les aus, són el grup més diversificat i abundant a l’àmbit ja que l’aïllament 
del sector per vies de comunicació no suposa un element determinant per a aquest grup. 

La presència de talussos verticals relativament alts en alguns trams dels torrents existents a l’àmbit 
d’estudi aporta un hàbitat adequat per a determinades espècies com l’abellerol (Merops apiaster). 
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Detall dels talús vertical de la llera del torrent de la Pastera al seu pas per l’àmbit d’estudi. 

 

CATÀLEG FAUNÍSTIC 

L’àrea d’estudi se situa en un espai agrícola amb conreus actius i abandonats, però també en un espai 
industrial, comercial i residencial en contacte amb l’àrea urbana del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
És per això que és poc probable trobar-hi espècies no associades a espais periurbans. Tot i així hi ha 
una sèrie d’espècies que, bé pel tipus de vegetació de l’àmbit, o bé per la proximitat de zones on 
habiten habitualment, podrien trobar-s’hi. 

Entre els mamífers que potencialment habiten l’àmbit destaquen el conill, que forma part del grup 
dels lagomors; la guineu (Vulpes vulpes), el teixó (Meles meles), la geneta (Genetta genetta) i la 
mostela (Mustela nivalis), entre els carnívors; i per últim el senglar (Sus scrofa), com a únic 
representant del grup dels ungulats (Palomo et al 2007). D’entre aquestes espècies, la mostela és 
l’única catalogada amb la categoria D segons el Decret Legislatiu 2/2008 de protecció dels animals de 
Catalunya. 

Entre els amfibis que podríem localitzar en els torrents de l’àmbit tenim el gripau comú (Bufo bufo), el 
gripau corredor (Bufo calamita), el tòtil (Alytes obstetricans) i la granota verda (Pelophyllax perezi) 
(Pleguezuelos et al 2002). Tret de la granota verda, la resta d’espècies estan catalogades amb la 
categoria D segons la legislació catalana, i tant el gripau corredor com el tòtil consten com a espècies 
de protecció especial en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades (Reial Decret 139/2011, de 4 de 
febrer, per al desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del 
Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades). 

Entre els possibles rèptils destaquen el vidriol (Anguis fragilis), el dragó comú (Tarentola mauritanica), 
el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), el sargantaner gros 
(Psammodromus algirus) i el petit (Psammodromus hispanicus), entre les serps trobem la serp de 
ferradura (Hemorrhois hippocrepis), la serp blanca (Rhinechis scalaris), la verda (Malpolon 
monspessulanus) i la serp de collar (Natrix natrix) (Pleguezuelos et al 2002). La majoria d’aquestes 
espècies estan catalogades amb la categoria D segons la legislació catalana i com a espècies de 
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protecció especial en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades (Reial Decret 139/2011, de 4 de 
febrer, per al desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del 
Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades), amb excepció de la serp verda que tant sols gaudeix de la 
categoria de protecció D i el llangardaix ocel·lat que està catalogat amb la categoria C; la serp verda 
tampoc no presenta categoria de protecció a nivell de l’estat espanyol. 

D’entre les diferents espècies d’ocells que es poden trobar de forma permanent o ocasional dins 
l’àmbit d’estudi tant sols destacarem algunes catalogades amb la categoria D de la legislació catalana 
com són l’abellerol, el capsigrany (Lanius senator), el picot verd (Picus viridis) i alguns passeriformes 
com la titella (Anthus pratensis) o el pinsà comú (Fringilla coelebs), i d’altres aus catalogades amb la 
categoria C com el siboc (Caprimulgus ruficollis) i alguns rapinyaires com l’aligot (Buteo buteo), el 
xoriguer comú (Falco tinnunculus), el xot (Otus scops), el mussol (Athene noctua) i l’òliba (Tyto alba) 
(Estrada et al 2004). 

ÀMBITS D’ESPECIAL PROTECCIÓ PER LA FAUNA 

A l’àmbit d’estudi no hi ha cap pla d’especial protecció per a la fauna. 

Tant sols destacar la proximitat d’una Zona d'Especial Protecció per a les Aus, concretament l’espai 
Serres del Litoral Central (codi ES5110013) que ocupa part del terme municipal de Vilanova i la Geltrú 
(DTS 2006). 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

La zona d’estudi està considerada com a zona de finalització urbana en trama verda segons la proposta 
de planificació ecològica de base pel Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona (Mayor, 2006). 

Els connectors ecològics més significatius són els torrents, tot i que la baixa qualitat ambiental 
d’aquests i la seva localització propera al nucli urbà limiten en gran mesura la seva funció 
connectora.3 

GESTIÓ CINEGÈTICA 

L’àmbit d’estudi està considerat com a Zona de Seguretat i, per tant, hi està prohibida l’activitat 
cinegètica. 

Al nord-est de l’àmbit hi ha l’Àrea Privada de Caça, B-10362, gestionada per la societat de caçadors de 
Vilanova. 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA FAUNA 

El caràcter eminentment antròpic de l’àmbit, que presenta una gran quantitat d’activitats periurbanes 
disperses per tota la seva superfície, així com l’activitat industrial abandonada i en actiu, les petites 
zones residencials i els camps de conreu, limiten la tipologia d’espècies de fauna que s’hi poden 
trobar. 

A més, cal tenir en compte que l’àmbit es troba limitat pel nucli urbà de Vilanova i la Geltrú pel sud i 
per l’est, la carretera C-31 pel nord, i la carretera BV-2115 per l’oest, de manera que la possibilitat de 
connexió de l’àmbit amb d’altres de contigus en millor estat ecològic és molt limitada. 

Conseqüentment, les espècies de fauna presents estaran sobretot lligades a l’activitat agrícola i als 
espais fortament pertorbats característics de les zones periurbanes. Cal esmentar, però, que els cursos 
fluvials anteriorment destacats (torrent de Sant Joan, de la Pastera i d’en Parellada) que travessen la 
zona són punts potencialment millors per a les espècies, tant pel que fa al recurs que en sí suposen, 
com pel fet de ser les zones que presenten un millor estat ecològic dins aquest àmbit. 



AVALUACIÓ AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. SECTOR VILANOVA NORD 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

PAG. 64 DE 139 

 

4.2.3 Espais protegits i singulars 

A l’àmbit d’estudi no hi ha cap zona catalogada o protegida (inclosa en algun espai d’interès natural, 
xarxa Natura 2000, zones humides o altres espais protegits). 

Els espais protegits més propers són, en el cas de la xarxa Natura 2000, l’espai anomenat Serres del 
Litoral Central (codi ES5110013) situat al nord, i en el cas del PEIN, el de capçaleres del Foix al sud-
oest i les Costes del Garraf a l’est de l’àmbit (DTS 1996 i 2006). 

4.3 MEDI ANTRÒPIC 

4.3.1 Paisatge 

Es pot descriure a grans trets el paisatge fent referència a la seva localització periurbana, que implica 
una barreja desordenada entre usos agrícoles i usos urbans en un context de marginalitat i degradació. 
S’observa doncs un desordre visual i paisatgístic que redueix notablement la qualitat paisatgística amb 
l’excepció d’aquells sectors on es mantenen els usos agraris o bé destaquen els elements històrics i 
patrimonials singulars.  

Entre els elements que configuren el paisatge de l’àmbit cal destacar els següents: 

• Els diversos torrents, que travessen de Nord a Sud el sector i estructuren la xarxa de camins i el 
parcel·lari en un context marcat pels escassos pendents i l’escassa visibilitat perimetral i interna.  

• La xarxa de camins, que en alguns casos es troben delimitats per murs de pedra, essent aquest un 
dels elements patrimonials significatius a part de les edificacions catalogades. 

• Els usos agrícoles, amb un extensió encara significativa però en part abandonats (erms o 
matollars), que també donen lloc a bona part de les edificacions, algunes d’interès patrimonial i 
d’altres amb un estat avançat de degradació. 

• Les edificacions industrials, en un percentatge significatiu abandonades o en un estat de 
degradació notable. 

• L’horta, en bona part marginal utilitzant materials residuals (somiers, etc.). 

• La proximitat al nucli urbà, com a horitzó present des de bona part de l’àmbit, i l’existència de 
usos complementaris al nucli urbà, com ara dues zones d’aparcament asfaltades. 

• L’abundància de xarxes de transport d’electricitat, molt presents arreu de l’àmbit, així com 
l’existència d’una estació transformadora d’electricitat i una estació associada a la canalització de 
gas. 

Tot i que l’àmbit presenta elements comuns que el configuren com una única unitat de paisatge, a 
partir dels elements que s’han descrit, és possible establir tres subunitats. 

La primera unitat s’estableix a l’oest, entre el camí Piulart i el límit urbà, amb predominança dels 
espais oberts. És el subàmbit amb visuals més extenses i més endreçat per la continuïtat dels usos 
agrícoles. Inclou la Hípica i el “Xalet d’en Panxo Ferrer” i la “Sínia Alzina”, elements patrimonials 
catalogats.  

La segona subunitat inclou el sector centre, i es troba delimitada pel camí del Piulart a l’Oest i el 
Torrent de la Pastera a l’Est. És la zona que acull una major densitat d’edificacions i major diversitat 
d’usos, amb un major grau de desordre i amb escassa visibilitat interna i externa. Inclou dues 
edificacions amb valor patrimonial el “Xalet de Mas Xicarró de Baix” i la torre de guaita “Torre d’en 
Garrell”.   
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La darrera subunitat correspon a l’espai entre el Torrent de la Pastera i el límit est de l’àmbit. Aquest 
sector no presenta cap element destacable, més enllà dels conreus i els sectors d’horta marginal situat 
al sud de la Ronda Iberia, ja en un entorn plenament urbà.  

Des del punt de vista de l’evolució històrica del paisatge, cal destacar la seva transformació a partir 
d’un paisatge agrari, amb barreja de conreus herbacis i conreus llenyosos. L’abandonament de bona 
part dels conreus, amb l’aparició de bosquines i matollars, conjuntament amb la construcció de 
diverses edificacions residencials (inicialment puntuals i aïllades i posteriorment agrupades) i 
d’edificacions industrials aïllades o formant sectors (Polígon Industrial Zona Nord). 

El principal valor del paisatge es troba associat al paisatge agrari obert vinculat al manteniment dels 
usos agrícoles tradicionals i les edificacions associades, conjuntament amb elements estructuradors 
com els murs de pedra d’alguns trams dels camins principals. Els elements arquitectònics amb valor 
patrimonial es descriuen en l’apartat dedicat al patrimoni.  

Potencialment, els valors paisatgístics de d’indret prenen major significació en entorns urbans i 
metropolitans, per la seva escassetat i per les seves funcions complementàries com a espais de lleure i 
de memòria històrica. Alhora, la consideració d’aquest espai com espai de transició del medi urbà cap 
al medi rural i els espais naturals de les serralades que emmarquen la plana del Garraf li atorga un 
valor a tenir en compte. 

Es tracta en general d’un àmbit amb poca visibilitat, degut en bona part a la seva orografia. Els 
principals punts d’observació exteriors es troben a la xarxa viària que delimita l’àmbit al nord (C-31) i 
al Sud (Ronda Ibèrica), especialment cal destacar dos trams: 

• L’enllaç entre la C-31 i la carretera BV-2115 que se situa a l’extrem Nord-Oest, amb un pont que se 
situa a una cota per sobre el conjunt de l’àmbit. 

• El tram de la Ronda Ibèrica entre la rotonda amb el carrer Miquel Guansé i la nova rotonda dels 
Jutjats, sense edificacions que obstaculitzin la visió de l’àmbit. 

L’interior de l’àmbit tampoc no ofereix punts d’observació significatius, excepte algun tram puntual 
del Camí Piulart i la cruïlla entre els carrer Masia de Cabanyes i el carrer del Bages. 

La dinàmica general recent del paisatge es caracteritza per un procés de degradació degut a la 
desaparició de les activitats agràries i l’abandonament de les edificacions associades. Aquest procés és 
paral·lel a la construcció de noves edificacions residencials (sectors) i industrials (Polígon Industrial 
zona nord) i  també de forma dispersa que incrementen la percepció de marginalitat i de degradació en 
un context d’escassa qualitat i d’elevada fragmentació accentuada per la construcció de la carretera 
C-31.  

A l’hora d’establir els objectius de qualitat paisatgística, i partint de la llarga i variada llista 
d'objectius de qualitat paisatgística definits en els diversos Catàlegs de Paisatge, tant per a les set 
regions catalanes, n'emergeixen deu que fan referència a aspectes que són comuns a la major part de 
Catalunya. Aquests objectius, que caldrà tenir en compte en el marc de l’àmbit, han estat descrits 
com 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. 
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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. 

 

 

 

A dalt a l’esquerra, vista general de l’àmbit des de la cruïlla de la C-31 amb la BV-2115. A la dreta, la façana urbana des del 
torrent de la Pastera, on s’observen diferents elements patrimonials. A baix a l’esquerra, una de les naus industrials 

abandonades, i a la dreta, elements marginals. 

 

El mapa dels paisatges de Catalunya, que defineix 135 unitats de paisatge identificades a través de 
l'anàlisi de multitud de factors i de la seva interacció, situa l’àmbit de planejament dins la unitat Plana 
del Garraf. 
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Mapa dels paisatges de Catalunya (font: Observatori del Paisatge) 

 

La unitat de la Plana del Garraf es troba inclosa en el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, elaborat per l’Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat el 
29 de desembre de 2011, i aprovat amb caràcter previ el 10 d’abril de 2014. 

Els objectius de qualitat paisatgística definits per al Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona són: 

1. Uns paisatges agraris dinàmics i productius, amb funcionalitat econòmica, social i ambiental, que 
preservin els elements culturals i històrics (murs de pedra seca, barraques de vinya, pous de glaç, 
recs i canals, etc.) que els doten d’identitat pròpia. 

2. Uns paisatges naturals i forestals ben gestionats, amb criteris productius viables ecològicament, 
que compaginin l’activitat agropecuària amb l’accessibilitat per a activitats lúdiques i 
pedagògiques i el respecte per l’entorn natural i preparats contra les principals amenaces 
(incendis, erosió, canvi climàtic, espècies invasores…). 

3. Uns paisatges a l’entorn dels rius Besòs, Foix, Llobregat i Tordera i de la resta de cursos hídrics 
metropolitans amb continuïtat i qualitat tant en els trams urbans com naturals mitjançant la 
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millora de la gestió de l’aigua i dels hàbitats, la restauració i l’assignació d’usos socials i naturals 
compatibles. 

4. Unes infraestructures de mobilitat, energètiques i de telecomunicacions (xarxa viària i ferroviària, 
conduccions de gas i d’electricitat, etc.) amb una bona inserció paisatgística, especialment les 
viàries. 

5. Un sistema d’itineraris i miradors que afavoreixi la connectivitat respectuosa entre les ciutats, els 
espais rurals, els espais naturals i els elements paisatgístics significatius (miradors, fonts, patrimoni 
cultural, elements amb valor simbòlic, etc.), que emfatitzi les panoràmiques més rellevants i que 
permeti a la població interactuar amb la diversitat de matisos dels paisatges urbans, periurbans, 
rurals o naturals de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

6. Uns fons escènics que mantinguin els referents visuals identitaris de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 

7. Un sistema de ciutats compactes, amb un creixement i uns límits urbans ordenats acuradament i 
endreçats paisatgísticament, amb complexitat d’usos, que evolucioni d’acord amb la identitat del 
lloc i les seves preexistències, tot evitant els creixements aïllats i la banalització. 

8. Unes urbanitzacions endreçades, dotades d’elements de qualitat paisatgística, que mantinguin els 
elements d’identitat i minimitzin el seu impacte visual. 

9. Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia) amb major 
qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació. 

10. Un paisatge litoral de qualitat, respectuós amb les singularitats i la identitat paisatgística de cada 
lloc (espais naturals, dunes, camins de ronda, fars, edificis modernistes i colonials, passejos 
marítims, tinglados i instal·lacions portuàries), amb una regulació adient dels usos admissibles i 
una especial cura en les intervencions. 

11. Uns espais marginals (pedreres, abocadors, etc.) que recuperin o millorin la seva qualitat 
paisatgística mitjançant la restauració o, si escau, la implantació d’usos compatibles de difícil 
ubicació en altres espais (rocòdroms, circuits de motocròs, etc.). 

De manera més concreta, la fitxa de la Unitat de Paisatge 7. Plana del Garraf, adjunta en un annex, 
inclou uns objectius de qualitat paisatgística que es llisten a continuació. Es ressalten en negreta 
aquells que són d’aplicació per al present planejament: 

• 7.1. Uns assentaments de Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú ordenats, 
que no comprometin els valors del paisatge circumdant, i amb uns accessos de qualitat. 

• 7.2. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el 
seu impacte visual.  

• 7.3. Una façana marítima de Sitges i Vilanova i la Geltrú ben preservada i gestionada, que 
mantingui el seu valor escènic i històric i preservi la identitat paisatgística de cada lloc, formada 
per valors i elements de caràcter natural i cultural. 

• 7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais 
oberts de diferents escales. 

• 7.5. Un paisatge agrícola de vinya i cereal de secà preservat i ben gestionat, que mantingui la 
diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 

• 7.6. Uns paisatges que mantinguin en bon estat les restes megalítiques de primer ordre (la cova del 
Gegant), i altres elements patrimonials, antics i moderns (les «torres» d’estiueig del Terramar i de 
la Farola, l’antic autòdrom de Terramar, la capella barroca del Vinyet, les esglésies de Santa Maria 
de la Geltrú i Sant Antoni de Vilanova, l’ermita de Sant Cristòfol, etc.). 
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• 7.7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i 
permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana de Garraf. 

4.3.2 Usos i ocupacions 

L’àmbit d’estudi presenta un mosaic d’usos del sòl dispars amb una clara estructura periurbana. La 
pressió i dinàmica urbanística a la que està sotmès ha generat un territori fragmentat i desordenat que 
ha anat cobrint les diferents necessitats del municipi. D’aquesta manera, l’àmbit que inicialment 
presentava un ús majoritàriament agrícola actualment sols una tercera part de la superfície es destina 
a aquest ús, amb un domini dels conreus herbacis i d’horta i una presència reduïda de vinya i conreus 
llenyosos. Tanmateix, també una tercera part de la superfície total conforma un sistema d’espais 
marginals i en desús que es poden classificar dins les categories de conreus abandonats, sòls erms i 
matollars. El territori també acull diverses instal·lacions agropecuàries (principalment hivernacles i 
granges amb la seva parcel·la associada) que ocupen un 10% de la superfície total i de les quals no 
totes són operatives. Entre els nous usos dels espais agrícoles cal destacar l’extensió de les zones 
relacionades amb la hípica. El territori no presenta cap àrea forestal més enllà de les zones de 
matollars per l’abandonament agrícola. 

L’àmbit presenta una xarxa hidrològica de torrents important. Es tracta dels torrents de Sant Joan, el 
de la Pastera, el d’en Parellada, el del Mas d’en Puig i el d’en Frederic, que en el seu recorregut nord-
sud presenten una capacitat d’erosió i un risc d’inundabilitat significatiu. Cal dir que els tres primers 
tenen una llera considerada com a potencialment inundable pel seu curs fluvial i per tant amb un risc 
important de desbordament i afectació dels usos del voltant. 

Pel que fa al sòl pròpiament urbà cal diferenciar els usos residencials dels relatius a zones industrials. 
L’espai ha absorbit creixements residencials desordenats, parcel·les de mides irregulars concentrades 
als marges dels torrents de la Pastera i d’en Parellada que ocupen un 11% de la superfície total. Es 
tracta majoritàriament d’habitatges unifamiliars aïllats amb una superfície important destinada a jardí 
i/o horts i amb accessos i serveis deficitaris. Molts d’aquests habitatges recorden a antigues barraques 
d’autoconstrucció de les hortes que s’han reformat al llarg del temps. Les activitats industrials ocupen 
el 7% del territori i es disposen generalment al costat de les principals vies de l’àmbit donant cabuda a 
diversos tipus d’instal·lacions com magatzems, oficines i tallers. A més a més l’àmbit també acull una 
edificació lligada al manteniment i la neteja dels parcs i jardins del municipi, en mans d’una empresa 
concessionària. 

 

 
Diversos usos presents en l’àmbit: agrícola, residencial i industrial 



AVALUACIÓ AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. SECTOR VILANOVA NORD 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

PAG. 70 DE 139 

 

 

Diversos usos presents en l’àmbit: agrícola, residencial i industrial 

 

 

Diversos usos presents en l’àmbit: agrícola, residencial i industrial 
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Segons el mapa de cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF, 2007), el 44% de l’àmbit està constituït 
per conreus, mentre que el 36% el formen sòls improductius artificials i el 19% terrenys forestals. 

 

 
Cobertes del sòl de l’àmbit (categoria de nivell 1) (font: Mapa de cobertes del sòl de Catalunya V3, CREAF, 2007) 

 

És significativa la utilització del territori des del punt de vista infraestructural. Dins l’àmbit es situa 
una estació de transformació d’electricitat al Camí del Piular, amb nombroses línies elèctriques de 
diversa tensió. També la xarxa de gas travessa l’àmbit d’est a oest, amb una petita central estació 
receptora de gas situada al Sud-Oest amb accés des de la ronda Ibèrica. 

 

 

A l’esquerra, l’estació transformadora d’electricitat i diverses línies elèctriques. A la dreta, l’estació receptora de gas 

 

Finalment, en referència al sistema viari i la mobilitat cal destacar l’existència d’una xarxa de vials i 
camins irregular i poc estructurada i una xarxa viària perimetral. L’àmbit queda delimitat per quatre 
vies principals: la carretera C-31 al nord i la ronda Ibèrica al sud que asseguren la connexió d’est a 
oest, i la carretera BV-2115 a l’oest i el carrer de la Masia d’en Cabanyes a l’est que serveixen la 
connexió de nord a sud. La xarxa interna manté en bona part l’estructura de camins històrics amb 
escassos trams de nova construcció i majoritàriament sense asfaltar. 

4.3.3 Patrimoni cultural 

Són diversos els elements, com la xarxa de camins i senders, les estructures de pedra en sec i diverses 
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edificacions, que són interessants principalment com a testimonis d’una cultura agrària actualment en 
recés així com per la utilitat actual i potencial d’usos que encara presenten.  

BÉNS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC 

No es localitza dins l’àmbit cap Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) ni cap bé declarat Bé Cultural 
d’Interès Local segons la consulta realitzada a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Dins l’àmbit s’hi troben cinc elements que formen part del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric 
–Artístic i natural de Vilanova i la Geltrú (1985). Tres d’ells són Béns protegits pel catàleg mentre que 
els altres dos tan sols s’hi troben inventariats. 

Béns del catàleg, als quals s’aplica un grau de protecció 

• “Torre d’en Garrell” (Codi A-114), situada al creuament del Camí dels Esbarjos amb el Torrent de 
la Pastera. 

• “Els Esbarjos” (Codi A-119), situat entre el Camí dels Esbarjos i el Camí del Mas del Xicarró. 

• “Xalet d’en Panxo Ferrer” (Codi A-134), xalet central del complex de l’hípica. 

Elements de l’inventari, als quals no s’aplica cap tipus de protecció física  

• “Sínia Alzina” (Codi I-42), situada a l’oest del Camí dels Escalons.   

• “Mas Xicarró de Baix” (I-43), situat a l’oest del creuament del Camí de Mas Xicarró amb el Camí del 
Mas de l’Artís. 

Molt a prop de l’àmbit trobem el conjunt de l’església de Sant Josep i l’Hospital de Sant Antoni Abat 
(antic Convent dels Carmelites), situat de forma contigua a l’extrem sud-est de l’àmbit. 

Dins l’àmbit no apareixen elements catalogats de Protecció Arqueològica segons la consulta realitzada 
a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 
En primer pla, camí amb mur de pedra entorn el torrent de la Pastera. Al fons, la torre d’en Garrell. 

CAMINS RAMADERS, SENDERS, CAMINS I VIES CATALOGADES 

La xarxa de camins del sector és extensa i manté continuïtats Nord – Sud tant amb l’àmbit urbà com 
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amb l’àmbit situat al Nord de la carretera C-31 que delimita el sector. En destaquen les estructures 
que mantenen alguns trams (marges de pedra seca presents als laterals, empedrat del tram sud del 
camí dels Escalons). 

Segons es desprèn del mapa elaborat pel DTS, els camins ramaders del municipi de Vilanova i la Geltrú 
es troben pendents de catalogació.  

Cal destacar l’existència de dos senders senyalitzats travessant l’àmbit, inclosos també en diversos 
itineraris turístics. 

• El sender de llarg recorregut GR-92 transcorre paral•lel al marge oest del Torrent de la Pastera, 
travessant el sector de Nord a Sud. El GR-92  també anomenat “sender del mediterrani” perquè 
recorre el total de la costa catalana des de Portbou fins a Amposta accedeix a Vilanova des de les 
costes de Sitges i és passat el nucli urbà que abandona el seu traçat paral·lel a la línia de mar per 
dirigir-se cap a l’interior entrant a l’Alt Penedès en direcció el Pantà de Foix.  

• El sender de Petit Recorregut PR-C 143-1, que segueix el Camí dels Escalons, travessant també el 
sector de Nord a Sud. 

Ambdós camins formen part de les anomenades Rutes del Garraf, les quals consten d’un conjunt 
d’itineraris comarcals promocionats i senyalitzats que permeten accedir a altres nuclis de la comarca 
(Canyelles, Sant Pere de Ribes) i espais interessants (com el Pantà de Foix i el Puig de l’Àliga). 
Concretament es tracta de les dues rutes següents elaborades en el marc del Consell Comarcal del 
Garraf, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona: 

• Ruta de l'embassament del Foix (Vilanova i la Geltrú-Embassament del Foix Cubelles-Vilanova i la 
Geltrú) Està formada per un tram inicial del GR-92, de Vilanova i la Geltrú al peu del pla de les 
Palmeres pel fondo de les Oliveres.  

• Ruta dels tres puigs (Sant Pere de Ribes-el puig de l’Àliga – la Talaia i Fita dels Tres Termes - 
Vilanova i la Geltrú). Conformen aquesta ruta el primer tram del PR-C 143 -Sant Pere de Ribes, el 
Montgròs, Canyelles, el puig de l'Àliga i el pla de les Palmeres-, i el tram de la variant, el PR-C 143-
1, que va a la Talaia i baixa fins a Vilanova i la Geltrú. 

Més enllà d’aquests itineraris, cal destacar l’existència de diversos camins que mantenen encara la 
toponímia històrica: 

• Camí de la Masia Xicarró   

• Camí dels Escalons  

• Camí de la Bassa del Creixell  

• Camí dels Escalons  

• Camí del Piulart  

• Camí del Mas de l'Artis  

• Camí Vell del Mas de l'Artis  

• Camí del Mas del Xicarró  

• Camí del Mas Puig  

• Camí Ral  

• Carrer de Miquel Guansé 

No es troben dins l’àmbit camins que formin part de la xarxa de Vies verdes del Programa de Vías 
Verdes ni camins naturals en el marc del Programa de Caminos Naturales, ambdós a càrrec del 
Ministeri de Medi Ambient. 
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4.3.4 Planejament vigent 

El planejament vigent ha estat descrit a l’apartat 2.2. 

4.3.5 Medi socioeconòmic 

Segons dades d’Idescat, Vilanova i la Geltrú compta amb una població de 65.890 habitants (any 2009) i 
una densitat de població de 1.938,5 hab./km2. La seva dinàmica poblacional es manté a l’alça amb un 
creixement interanual de la població d’entre el 0,6 i el 3,9% entre els anys 1998 i 2009. 

 

 
Evolució del padró municipal d’habitants (font: IDESCAT) 

 

El municipi té un 14% de població estrangera i presenta la següent distribució poblacional per edats: 
15,5% per al grup de 0 a 14 anys, 68,7% per al grup de 15 a 64 anys i 15,8% per a la població de més de 
65 anys. 

Pel que fa a la població ocupada segons sector econòmic (any 2001) cal destacar la importància del 
sector serveis que en concentra el 63,6% amb un important paper del turisme. El sector de la indústria 
ocupa al 23% de la població i és el sector més estable amb la seva dedicació a la fabricació de mosaics i 
ceràmiques, prefabricats de formigó, compostos de formigó i formigó preparat. El sector de la 
construcció ocupa un 12,1% de la població mentre que el sector agrari n’ocupa el 1,3% amb un 
predomini de vinya i amb un total de 35 explotacions ramaderes. La següent figura mostra la població 
ocupada per grans sectors d’activitat. 

 



AVALUACIÓ AMBIENTAL. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. SECTOR VILANOVA NORD 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

PAG. 75 DE 139 

 

200119961991

serveis 15.2539.7578.291

construcció 2.8961.4951.676

indústria 5.5254.8675.359

agricultura 306479596
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Població ocupada per grans sectors d’activitat (font: IDESCAT) 

 

L’any 2009 el municipi tenia un total de 5.082 desocupats, una xifra que ha augmentat fins a 6.288 
l’any 2010. 

L'activitat agrícola i ramadera té un pes econòmic molt poc significatiu en el conjunt del municipi, tot i 
que ocupa una part molt significativa de l'àmbit. Cal destacar la presència d'alguns sectors d'horta 
productiva i recreativa, i d'extensions de conreus herbacis i llenyosos, en alguns casos abandonats. Dins 
l'àmbit es mantenen activitats industrials amb una gran diversitat de situacions en relació a la qualitat 
de l'edificació i l'activitat que es desenvolupa. 

L’estudi realitzat per Innopro en relació al potencial de l’Eixample Nord per acollir sectors industrials 
intensius en coneixement verifica la pertinença de l’àmbit per acollir un “cluster” Parc Tecnològic-
Empresarial orientat a la problemàtica de l’envelliment i la dependència. Un parc que estimularia i 
gestionaria la difusió de coneixement i tecnologia entre universitats, entitats de R+D, empreses i 
mercats i facilitaria la creació i atracció d’empreses basades en la innovació. En aquest context de 
l’envelliment i la vida autònoma els objectius del Parc seran triples: 

• Facilitar la generació d’activitat econòmica. 

• Aportar solucions tecnològiques/assistencials de nova generació exportables. 

• La millora de la qualitat de vida de la gent gran i les persones dependents en l’àmbit del Garraf. 

Tot plegat té sentit perquè Vilanova ja ha construït un ecosistema de recerca i desenvolupament 
tecnològic gairebé a partir de zero. Vilanova gaudeix d’una important tradició industrial i emprenedora 
i ofereix un capital humà de coneixement i relacions empresarials (client-proveïdor) molt significatiu i 
una base tècnica amb possibilitats de reorientació envers les tecnologies de l’envelliment i la vida 
autònoma. 

4.4 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

4.4.1 Risc d’inundació 

La Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT (Agència Catalana de l’Aigua, 2003) 
no inclou càlculs hidràulics per als torrents de l’àmbit, però si que delimita zones potencialment 
inundables des d’un punt de vista geomorfològic entorn del Torrent de Sant Joan, el Torrent de la 
Pastera i el Torrent d’en Parellada. 
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Per tal de delimitar les zones inundables dels torrents de l’àmbit per diferents períodes de retorn tal i 
com estableix el DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, s’han desenvolupat diversos estudis d’inundabilitat. 

El mostra la informació disponible en relació al risc d’inundació. 

4.4.2 Risc d’incendi forestal 

El Pla especial per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) té l’objectiu de fer front a les 
emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, 
l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres 
administracions públiques i de les entitats privades. Aquest Pla INFOCAT inclou, entre d’altres 
aspectes, una anàlisi del perill d’incendis forestals segons la qual l’àmbit d’estudi es troba situat en 
una zona de risc d’incendi forestal baix. La resta del terme municipal presenta també un risc baix a 
excepció de les cotes més elevades a partir de la C-32, on el risc és alt o molt alt.  

El municipi consta a l’Annex del Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, de manera que inclou zones d'alt risc d'incendi forestal durant el 
període comprès entre el 15 de juny i 15 de setembre. 

D’altra banda, l’àmbit es troba aproximadament a 5 km del perímetre de protecció prioritària per la 
prevenció d’incendis forestals del Massís del Garraf. 

Segons consulta a les estadístiques d’incendis forestals de la Direcció General de Medi Natural, entre 
els anys 2000 i 2009 no hi ha hagut cap incendi forestal dins l’àmbit del Pla. 

4.4.3 Risc geològic 

Segons la informació del Sitxell (Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures de la 
província de Barcelona) de la Diputació de Barcelona, l’erosionabilitat potencial de l’àmbit és 
inapreciable, i no hi ha risc geològic gravitatori potencial. 

4.4.4 Altres riscos 

RISC SÍSMIC 

Segons les dades del SISMICAT (Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya) (homologat el 
5/6/2002 per la Comisión Nacional de Protección Civil) Vilanova i la Geltrú es troba en una zona 
sísmica del grau VI-VII segons l’escala internacional d’intensitat macrosísmica (MSK). Segons aquest pla, 
Vilanova i la Geltrú supera el llindar de dany de referència, raó per la qual ha de disposar de Pla 
d’Actuació Municipal front a risc sísmic. 
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Mapa d’intensitat sísmica present al SISMICAT (font: Departament d’Interior) 

 

RISC QUÍMIC 

La normativa sobre accidents greus 1 determina quines instal·lacions industrials poden originar accidents 
amb afectació greu a la població i al medi ambient. Aquesta normativa associa els accidents greus a la 
presència de determinades substàncies perilloses, en determinades quantitats i estableix dos nivells 
d’afectació o dos tipus d’instal·lacions: instal·lacions de nivell alt (afectades per l’art. 9 del RD 1254/99) i 
instal·lacions de nivell baix (afectades pels art. 6/7 del RD 1254/99). Segons el nivell d’afectació, el Reial 
Decret estableix unes obligacions diferencials, essent més restrictiu amb aquelles instal·lacions que tenen 
una major quantitat de substàncies (de nivell alt) que amb aquelles que tenen una quantitat menor (de 
nivell baix). 

                                                 
1  

- Directiva 96/82/CEE del Consell de les Comunitats, de 9 de desembre de 1996, relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en 

els quals intervinguin substàncies perilloses 

- Reial Decret 1254/99, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin 

substàncies perilloses 

- Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 1254/99 

-  
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Les instal·lacions de nivell alt estan obligades, a facilitar a l’Administració competent tota la informació 
necessària per elaborar el corresponent Pla d’Emergència Exterior (PEE). L’administració competent per 
elaborar els PEE és la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil (DGESC) del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya, que ha elaborat el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de 
Catalunya (PLASEQCAT) i el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de la Tordera (PLASEQTOR). Si 
bé aquestes afectacions no tenen implicacions urbanístiques són d’interès a l’hora de la implantació de 
certs usos i activitats. 

No es disposa d'informació actualitzada relativa al risc químic de l’àmbit i el seu entorn. 

RISC PER ACCIDENTS EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

El Pla Especial d'Emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) defineix una estructura organitzativa i els procediments d’actuació, 
gestió i coordinació pertinents per afrontar les emergències produïdes per accidents en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril. A més, també estableix zones de Catalunya on el risc 
és més elevat i determina quins municipis han de desenvolupar un Pla d’Actuació Municipal.  

No es disposa d'informació actualitzada relativa al risc per accidents en el transport de mercaderies 
perilloses en l’àmbit. 

SÒLS CONTAMINATS 

El marc normatiu vigent a Catalunya en matèria de sòls contaminats és el següent: 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que regula el concepte d’espai degradat i 
estableix un règim de responsabilitats per a la seva regeneració (article 15).  

• Llei bàsica 10/1998, de 21 d’abril, de residus (articles 27 i 28).  

• Reial decret 9/2005, de 14 de gener, segons el qual s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl, els criteris i els estàndards per a la declaració de sòls 
contaminats. 

Dins l’àmbit d’estudi persisteixen diverses activitats industrials en actiu i algunes abandonades, pel 
que podria haver-hi sòls contaminats. 

Per altra banda, hi ha constància d’un abocador clausurat al Nord est del Mas Xicarró de Baix. 
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5.  SENSIBILITAT AMBIENTAL I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS 

5.1 SENSIBILITAT AMBIENTAL 

La determinació de la sensibilitat ambiental s’ha fet mitjançant la combinació de diferents aspectes 
del medi exposats als apartats anteriors i de la incorporació de criteris qualitatius fruit de treball de 
camp i de les fonts consultades. L’esquema general de la metodologia proposada es mostra a 
continuació i es desenvolupa en els paràgrafs que la segueixen. 

 

 

DETERMINACIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS DEL MEDI A CONSIDERAR I 
IDENTIFICACIÓ DE LES  CORRESPONENTS FONTS D’INFORMACIÓ 

OBTENCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS A CONSIDERAR 

Anàlisi qualitativa Combinació analítica 

A
N

À
LI

S
I 

Obtenció de la sensibilitat del territori  

 
Esquema global del procés de determinació de la sensibilitat del territori 

 

La següent taula mostra els aspectes, elements i fonts d’informació finalment utilitzats per a realitzar 
aquesta anàlisi: 

 

ELEMENTS I FONTS D’INFORMACIÓ IDENTIFICATS PER A DETERMINAR LA SENSIBILITAT AMBIENTAL 

Element Font 

Pendents Model digital d’elevacions (ICGC) 

Orientacions Elaboració pròpia a partir del Model digital d’elevacions de l’ICGC 

Elements del patrimoni geològic Patrimoni geològic. Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Caralunya (web del DTS) 

Xarxa hidrogràfica Base topogràfica 1:5.000 (ICGC) 

Aqüífers protegits Mapa d’aqüífers protegits (web del DTS) 

Capacitat i vulnerabilitat Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori a la contaminació atmosfèrica (web 
del DTS) 

Línies elèctriques de mitjana i alta 
tensió 

Base topogràfica 1:5.000 (ICGC) 

Hàbitats d'interès comunitari Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari a Catalunya (web del DTS/treball de 
camp) 

Connectors per a la fauna Elaboració pròpia 
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ELEMENTS I FONTS D’INFORMACIÓ IDENTIFICATS PER A DETERMINAR LA SENSIBILITAT AMBIENTAL 

Element Font 

Espais protegits Espais naturals protegits (web del DTS) 

Zones humides Mapa de zones humides (web del DTS) 

Paisatge: diversitat, continuïtat, 
fragilitat, valor 

Elaboració pròpia (treball de camp/criteri d’expert) 

Bens del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic 

Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric –Artístic i natural de Vilanova i la Geltrú 
(1985) (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 

Bens del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic 

Bens culturals d'interès nacional, bens culturals d'interès local, arbres monumentals 
(Generalitat de Catalunya) 

Camins ramaders, senders, camins i 
vies catalogades.  

Senders senyalitzats (Diputació de Barcelona) 

Usos del sòl Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) (web del DTS) 

Distància a principals infraestructures 
viàries 

Base topogràfica 1:5.000 (ICGC) 

Zones inundables Mapa de zones inundables (estudis específics) 

Perill d'incendis forestals Mapa de perill bàsic d'incendi forestal (web del DTS) 

 

A cada un d’aquests elements se li ha assignat un índex de sensibilitat en base als diferents atributs de 
les bases utilitzades, el criteri d’expert, i informacions addicionals obtingudes durant el treball de 
camp. 

La següent taula mostra aquests índex per als diferents elements. 

 

ÍNDEX DE SENSIBILITAT DEFINIT PER ALS DIFERENTS ELEMENTS DEL MEDI CONSIDERATS 

Element Sensibilitat 

Pendent Menys del 10% (inclòs): 1 

Entre el 10% i el 15% (inclòs): 2 

Entre el 15% i el 20% (inclòs): 3 

Més del 20%: 4 

Orientacions Índex en funció orientació 

 - Sud, sudest i sudoest: 1 

 - Altres: 2 

Elements del patrimoni geològic 4 

Xarxa hidrogràfica Buffer de 10 m a banda i banda des de la base topogràfica 1:5000 

 - Dins: 4 

 - Fora: 1 

Aqüífers protegits 2 

Capacitat i vulnerabilitat Agregació de la capacitat pels diferents contaminants 

 - Restringida: 4 

 - Alta: 3 

 - Moderada: 1 

 - Baixa: 1 
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ÍNDEX DE SENSIBILITAT DEFINIT PER ALS DIFERENTS ELEMENTS DEL MEDI CONSIDERATS 

Element Sensibilitat 

Línies elèctriques de mitjana i alta tensió Buffer de 25 m a banda i banda 

 - Menys de 25 m: 3 

 - Més de 25 m: 1 

Hàbitats d'interès comunitari  - No d'interès: 1 

 - D'interès no prioritari: 3 

 - D'interès prioritari: 4 

Connectors per a la fauna 4 

Espais protegits 4 

Zones humides 4 

Espais  i elements singulars 4 

Paisatge: diversitat, continuïtat, fragilitat, 
valor 

1 

Bens del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic 

Inventariat: 3 

Catalogat: 4 

Bens del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic 

4 

Senders i itineraris senyalitzats.  3 

Usos del sòl Valor segons coberta del sòl 

Distància a principals infraestructures viàries Valor segons tipus de zona 

Zones inundables  - Zona inundable per Q500: 4 

 - Zona potencialment inundable des del punt de vista geomorfològic : 3 

 - Altres: 1 

Perill d'incendis forestals  - Perill molt alt : 4 

 - Perill alt: 3 

 - Perill moderat: 2 

 - Perill baix: 1 

 

VALOR DE LA SENSIBILITAT AMBIENTAL DE LES DIFERENTS 
COBERTES DEL SÒL 

Cobertes del sòl (categoria de nivell 3) Sensibilitat 

b Boscos densos (no de ribera) 4 

Bc Plantacions de coníferes no 
autòctones 

3 

Be Plantacions d'eucaliptus 3 

Bt Boscos tallats arreu 4 

h Boscos de ribera 4 

f Reforestacions recents 4 

o Plantacions de pollancres 3 

x Plantacions de plàtans 3 

v Boscos clars (no de ribera) 4 

VALOR DE LA SENSIBILITAT AMBIENTAL DE LES DIFERENTS 
COBERTES DEL SÒL 

Cobertes del sòl (categoria de nivell 3) Sensibilitat 

Vf Boscos en franges de protecció 4 

Ib Boscos cremats 4 

m Matollars 3 

Gl Vegetació d'aiguamolls litorals 4 

Gm Vegetació d'aiguamolls continentals 4 

Ga Molleres d'alta muntanya 4 

p Prats i herbassars 2 

r Roquissars 4 

t Tarteres 4 
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VALOR DE LA SENSIBILITAT AMBIENTAL DE LES DIFERENTS 
COBERTES DEL SÒL 

Cobertes del sòl (categoria de nivell 3) Sensibilitat 

Nl Lleres naturals 4 

Nn Sòls nus forestals 3 

Ne Vores d'embassaments 4 

Kf Pistes forestals i camins 2 

l Platges 4 

y Glaceres i congestes 4 

Wc Llacs i llacunes continentals 4 

Wl Llacunes litorals 4 

Wr Rius 4 

We Embassaments 4 

Cl Conreus llenyosos (no vinyes) 2 

Cv Vinyes 2 

Ch Conreus herbacis (no arrossars) 2 

Ca Arrossars 2 

Nc Conreus en transformació 2 

Ci Hivernacles 2 

Cp Piscifactories i conreus aqüícoles a 
cel obert 

2 

Ep Conreus abandonats - prats 2 

Em Conreus abandonats - matollars 2 

Eb Conreus abandonats - boscos 3 

Wa Canals artificials 2 

Wb Basses agrícoles 3 

 

VALOR DE LA SENSIBILITAT AMBIENTAL DE LES DIFERENTS 
COBERTES DEL SÒL 

Cobertes del sòl (categoria de nivell 3) Sensibilitat 

Ul Urbanitzat residencial lax 1 

Uc Urbanitzat residencial compacte 1 

Ui Zones industrials i comercials 1 

Cg Granges 2 

Wp Preses 2 

Um Cementiris 2 

Uv Zones verdes urbanes 2 

Wu Basses urbanes 2 

Ka Autopistes i autovies 4 

Kc Carreteres 3 

Kv Aeroports 4 

Kt Vies de ferrocarril 4 

Kp Zones portuàries 4 

Kg Zones verdes viàries 4 

Ss Zones d'esport i lleure (excepte 
càmpings i camps 

2 

Sc Càmpings 3 

Sg Camps de golf 3 

Dm Zones d'extracció minera 2 

Ds Salines 4 

Da Abocadors 3 

Na Sòls nus urbans 1 

 

VALOR DE LA SENSIBILITAT AMBIENTAL SEGONS TIPUS DE ZONA 

Distància (m) Domini públic Servitud Afectació 

Autovies i autopistes 8 25 100 

Xarxa bàsica convencional 3 8 50 

Xarxa bàsica altres 3 8 30 

Ferrocarril 8 20 50 

Distància (m) Domini públic Servitud Afectació 

Autovies i autopistes 4 4 3 

Xarxa bàsica convencional 4 4 3 

Xarxa bàsica altres 4 4 3 

Ferrocarril 4 4 4 
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El resultat de la combinació analítica d’aquests elements és el mapa de sensibilitat ambiental, amb un 
índex que assoleix valors de l’1 al 4 en funció de la seva sensibilitat i que es pot interpretar com 
segueix: 

 

VALORACIÓ DE LA SENSIBILITAT AMBIENTAL 

Codi Sensibilitat 

1 Baixa 

2 Moderada 

3 Alta 

4 Molt alta 

Font: INCASÒL  

 

Cal considerar, com ja s’ha indicat anteriorment, que el torrent d’en Federic ha estat desviat fins a 
límit de l’àmbit, de manera que els valors de sensibilitat segons la topografia actual en aquest àmbit 
no corresponen als que es mostren en els plànols adjunts. 

5.2 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS 

Del mapa de sensibilitat ambiental es conclou que les zones de sensibilitat molt alta (valor 4) 
corresponen, eminentment, al elements de patrimoni cultural, cursos fluvials, riscos, i infraestructures 
viàries. Les zones de sensibilitat alta (valor 3), corresponen bàsicament a sòls forestals i a sòls 
vinculats amb la xarxa viària i fluvial i amb la línia elèctrica de mitja tensió. En base a aquesta anàlisi, 
i més enllà dels objectius ambientals de caràcter genèric indicats anteriorment, s’han definit els 
següents objectius ambientals específics, jerarquitzats en funció del seu ordre d’importància: 

1. Realitzar un consum del sòl adequat atenent les necessitats reals del terme municipal, 
minimitzant la pèrdua de permeabilitat associada. 

2. Incloure els torrents principals de l’àmbit (Torrent d’en Parellada, Torrent de la Pastera i Torrent 
de Sant Joan) dins el sistema d’espais lliures i atorgar-los un rol de veritables eixos estructurants 
del paisatge. 

3. Minimitzar els efectes del planejament en el canvi climàtic. 

4. Prevenir els riscs naturals 

5. Valorar la conveniència d’incorporar elements característics del paisatge tradicional de l’àmbit 
(murs de pedra seca, garrofers, vinya, fruiters) en espais lliures i/o equipaments. 

6. Integrar els elements del patrimoni arquitectònic amb el nou teixit urbà.  

7. Preveure la integració dels itineraris actuals en la nova proposta. 

8. Fomentar la integració dels elements naturals i valors paisatgístics en la proposta de 
modificació. 

9. Assolir els objectius de qualitat acústica, segons la normativa vigent, atenent la sensibilitat de 
l’àmbit. 

10. Minimitzar la contaminació lluminosa 
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6.  DISCUSSIÓ D’ALTERNATIVES 

6.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

La planificació del sector de l’Eixample nord de Vilanova es va iniciar amb la formulació d’un concurs, 
on diferents propostes competien, en diferents aspectes, sent els aspectes de sostenibilitat uns dels 
principals elements d’avaluació i valoració de les propostes. 

Cada una d’aquestes propostes incorporava una ordenació específica, i estratègies de sostenibilitat, 
entre d’altres. Cada una d’aquestes propostes es formula com una alternativa al planejament, que es 
contraposa a la finalment guanyadora, que passa a convertir-se en la darrera de les alternatives que es 
plantejaran en el següent apartat del present document. 

 

 

Proposta inclosa en el concurs 
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Proposta guanyadora 

 

Les diferents propostes es centren en la continuïtat de la ciutat i la penetració dels espais lliures 
espacialment des de la xarxa de torrents. En aquest sentit les set propostes formulen alternatives 
quant a la relació de la ciutat amb aquests espais. 

Les propostes es centraven en diferents capítols: 

1. Espai singular amb identitat pròpia 

2. Viure, treballar i gaudir 

3. Equipaments i serveis 

4. Xarxa espais verds públics 

5. Mobilitat sostenible 

6. Espais rurals i agrícoles existents 

7. Desenvolupament equilibrat 

Cada una de les propostes presentava alternatives o propostes en cada un dels capítols, que alhora 
havien de servir per a la selecció final del planejament a desenvolupar. 

En referència a l’apartat ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS, les diferents propostes formulaven: 

“Es preserven els valors rurals i paisatgístics de l'àmbit mitjançant: la ordenació amb barris de 
petit tamany alineats amb l'estructura parcel·lària; la incorporació d'usos agrícoles existents com 
a activitats adaptades en forma de lleure al sistema d'espais lliures; criteris d'urbanització que 
contemplin la minimització en el moviment de terres, preservació de torrents i l'ús d'espècies 
vegetals i autòctones” 
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“Els eixos principals segueixen, racionalment urbanitzats, les traces dels camins antics. Això ha de 
permetre preservar els espais rurals pendents d'urbanització i un bon acord amb les vores dels 
sectors urbanitzats. Els grans parcs territorials previstos s'executaran progressivament conforme al 
desenvolupament dels fragments de ciutat que es vagin urbanitzant.” 

“Un eixample que es proposa connectar els espais rurals amb la ciutat, atesa la seva posició 
estratègica. Les premisses per aconseguir aquesta connexió són tres: la creació d'una seqüència 
d'espais lliures urbans, la concepció de dos grans parcs forestals i la transformació de la C-31 en 
una via paisatgística.” 

“Els espais rurals i agrícoles existents es valoren en tres sentits: com a generadors d'un paisatge 
propi lligat a la identitat vilanovina a conservar i millorar; com a elements estructuradors del 
territori a través del sistema de camins, les lleres dels torrents i la petjada sobre el territori de 
l'estructura de les propietats; i com a potencials zones verdes futures, tal i com ja succeeix entorn 
de la Masia Cabanyes.” 

 

Respecte la XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS, també els aspectes d’integració i sostenibilitat són presents 
en totes les propostes: 

“La idea bàsica de l'estructura urbana proposada: tres parcs sentit mar – muntanya, penetració de 
la natura agrícola com a verd urbà, fins la ciutat existent, segons vells camins i torrents: memòria 
viva del territori dins la ciutat.” 

“La qualitat de l'espai lliure es defineix per: la relació dels nous barris amb el paisatge, a través 
dels parcs dels dos torrents i el passeig de mar i muntanya; la preservació de camins i masos 
existents on es situen els espais públics de barri; el disseny de l'espai lliure de cada parcel•la que, 
tot i no ser públic, incideix fortament en el paisatge urbà de la ciutat.” 

“Els grans espais verds de connexió entre Vilanova i la Plana són al cor de la proposta. A més de 
vertebrar el teixit urbà de l'Eixample Nord, creen grans unitats de paisatge interior que ajuden a 
donar referències al conjunt de Vilanova. Proposem dos grans Parcs als torrents i un gran Eix 
d'activitats que relliguen Vilanova amb la Plana a través de l'Eixample Nord.” 

“Un eixample que preveu diversos tipus d'espais verds: els parcs forestals al voltant dels torrents 
de Sant Joan i de la Pastera; el conjunt d'avingudes i places que augmenten la diversitat i 
l'atractiu del barri, i els carrers verds, que restitueixen el caràcter cívic d'uns eixos normalment 
segrestats pels vehicles.” 

 

Per tant els aspectes ambientals han estat principals en l’elecció de la millor proposta, o si més no, la 
proposta que esdevé l’alternativa 2 del present document contempla els aspectes ambientals en la 
seva formulació, i en el conjunt, una valoració més positiva. 

Aquesta alternativa 2 és una de les tres alternatives de planejament que es desenvolupen a 
continuació. 
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6.1.1 Alternativa 0 

En l’actualitat, l’àmbit d’estudi està caracteritzat per ser un territori clarament periurbà, el que 
suposa una barreja d’usos desordenada entre activitats agrícoles i àrees industrials, en molts casos en 
procés d’abandonament i degradació. Aquesta tònica d’àmbits degradats és només interrompuda en les 
zones on els usos agraris es mantenen ordenats i en bon estat de conservació, així com al voltant 
d’alguns elements patrimonials singulars. 

Els elements més característics de l’àmbit d’estudi són: 

• Els torrents que de nord a sud travessen el sector i estructuren la xarxa de camins i parcel·lari en 
un entorn eminentment pla. D’oest a est, es tracta dels torrents de Sant Joan, Mas d’en Puig, la 
Pastera, Parellada i Frederic. 

• La xarxa de camins, en molts casos delimitats per murs de pedra seca, un dels elements 
patrimonials significatius de l’àmbit. 

• Activitats agrícoles, ocupant gran part del sector, però en un clar procés de degradació en moltes 
zones, havent esdevingut en molts casos zones d’erms i matollars. La major part dels edificis de 
valor patrimonial es troben lligats als àmbits agrícoles, i també en alguns casos pateixen un seriós 
procés de degradació. 

• Edificacions industrials, també en gran part abandonades o en procés de desús. 

• Horta lligada als torrents, amb un elevat grau de microparcel·lació. 

• Usos lligats al nucli urbà proper, com és el cas d’algunes àrees d’aparcament asfaltades. 

• Xarxes de transport d’electricitat, presents arreu de l’àmbit, així com una estació 
transformadora d’electricitat i una estació associada a la canalització de gas. 

L’aplicació de l’alternativa 0 suposa consolidar l’estat actual de l’àmbit d’estudi. D’aquesta manera, 
és previsible que el procés d’abandonament i degradació continuï el seu progrés, la qual cosa pot 
portar a la proliferació d’activitats pròpies d’ambients degradats com abocadors i àrees marginals, així 
com a un aprofundiment en el mosaic d’usos desestructurats del sòl actualment ja vigents. 

A continuació s’adjunta una taula amb els usos actuals de l’àmbit. 

 

ALTERNATIVA 0. ESTAT ACTUAL  

Sistemes Superfícies 

Espais lliures (F) - 

Equipaments (E-G-H) - 

Vialitat (A) 20.500 m2 

Camins i accessos 12.000 m2 

Sòl urbanitzable 997.400 m2 

TOTAL 1.029.900 m2 
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6.1.2 Alternativa 1 

L’alternativa 1 correspon a l'aplicació del planejament urbanístic municipal a Vilanova i la Geltrú 
corresponent a la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, de l’any 2001, que 
classifica el sector de l’Eixample Nord com a sòl urbanitzable delimitat d’ús residencial i serveis, i 
preveu el seu desenvolupament en el primer quadrienni. 

 

 

 

Classificació del sòl. Usos globals del sòl urbà i urbanitzable (font: Revisió del PGO de Vilanova i la Geltrú. 2001) 

 

L’Eixample Nord és l’única zona de desenvolupament mixt del municipi. La següent taula mostra la 
fitxa del sector: 

 

FITXA DEL SECTOR SEGONS LES NNUU DE LA REVISIÓ DEL PGOM DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Conjunt del sector  

CONDICIONS DE GESTIÓ (Existeix un acord de la 
Comissió de Govern de data 27 de desembre de 
2005, que aprova  el canvi de sistema 
d’actuació urbanística de compensació a 
cooperació per no haver-se desenvolupat en els 
terminis previstos) 

Sistema: compensació a partir de la redacció de l’Avanç per part de 
l’Ajuntament. Els drets inicials dels propietaris seran iguals per a tot el 
sector, i equivalents a la seva edificabilitat promig, que és de 0,6432 m² 
st/m² sòl, més un índex complementari de 0,0932 m² st/m² sòl. 

SUPERFÍCIE 102,99 ha 

IDENTIF. 2.8 
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FITXA DEL SECTOR SEGONS LES NNUU DE LA REVISIÓ DEL PGOM DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Conjunt del sector  

CLAU: 14a2/15c 

ÀMBIT Entre Ronda Ibèrica i variant C-246, entre sector Llimonet i La Collada-Els 
Sis Camins 

OBJECTIUS 1. Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 

2. Dotar la ciutat d’un eixample que resitui el centre històric, i d’una 
important àrea de desenvolupament terciari i de serveis. 

3. Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç centre / Masia 
Cabanyes. 

4. Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant C-246. 

5. Preveure equipaments sanitari-assistencial prop de l’Hospital. 

6. Preservar en lo possible elements preexistents d’interès (masies, murs 
de pedra seca, etc.) 

7. Integrar en lo possible el torrent de Sant Joan. 

8. Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i 
mínim 200 llits. 

CESSIONS MÍNIMES PER A TOT EL SECTOR: Vialitat 22%, Espais lliures 17%, Equipaments 6% 

Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, 
inferiors a les previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació 
d’espais lliures i/o equipaments públics. 

Àrea residencial  

SUPERFÍCIE 48,01 ha. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ - Índex d’edificabilitat bruta 0,75 m²/m² 

- Índex d’edificabilitat bruta complementària 0,20 m²/m², amb destí a usos 
5, 6, 6b, 8 

- Densitat bruta màxima 75 hbg/ha. 

- Tipus d’ordenació alineació a vial preferent 

- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea terciària. 

CONDICIONS D’ÚS (art 40) - Ús predominant: 1 (habitatge) 

- Usos compatibles: tots excepte 3 (residencial mòbil), 7 (comercial gran), 
15C a F (industrial de tercera, quarta, cinquena i sisena categoria), 16 
(abastaments), 19 (cementiri), 20 (extractiu), 21 (agrícola). 

- Altres condicions d’ús: Destinar un mínim de:  

10 habg/ha a HPO i/o HPT 

10 habg/ha de sup. útil ≤ 70 m². 

Aquests dos mínims poden ser acumulables 

Àrea terciària i de serveis  

SUPERFÍCIE 54,98 ha. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ - Índex d’edificabilitat bruta 0,55 m²/m² 

- Tipus d’ordenació aïllada obligatori, excepte àrees edificades on pot 
admetre’s alineació a vial. 

- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea residencial 

CONDICIONS D’ÚS (art. 40) - Ús predominant: 2 (hoteler), 6b (comercial mitjà), 7 (comercial gran), 8 
(oficines – serveis) 

- Usos compatibles: tots excepte 3 (residencial mòbil), 15D a F (industrial 
de quarta, cinquena i sisena categoria), 19 (cementiri), 20 (extractiu), 21 
(agrícola). 

Font: Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú. 2001 
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ALTERNATIVA 1. PGO  

Sistemes Superfícies 

Espais lliures (F) 175.083 m2 

Equipaments (E-G-H) 61.794 m2 

Vialitat (A) 226.578 m2 

Zones (14A2 – 15c) 566.445 m2 

TOTAL 1.029.900 m2 

 

6.1.3 Alternativa 2 

L’alternativa 2 resol el gruix de les funcions residencials, terciàries i productives mitjançant una 
barreja de teixits urbans diferenciats i dues àrees-projecte corresponents a una peça de nova 
centralitat i una actuació residencial unitària. En global, la proposta preveu destinar entorn el 64% de 
la superfície de l’àmbit a sistemes i el 36% a aprofitaments privats. 

La major part de sistemes corresponen a viari, del que se’n distingeix el bàsic, el secundari i el de 
prioritat restringida. El verd urbà es distingeix en parc urbà i jardí urbà. Els aprofitaments són 
residencials, terciaris i industrials. Les següents figures mostren el mapa de qualificació del sòl, i la 
distribució de superfície dels diferents usos previstos. 

 

 

Proposta de qualificació del sòl 
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Distribució de les superfícies dels usos previstos 

 

ALTERNATIVA 2. MPPGO  

Sistemes Superfícies 

Espais lliures (F) 215.339 m2 

Equipaments (E-G-H) 142.607 m2 

Vialitat (A) 274.657 m2 

Sistema hidrològic (SH) 37.887 m2 

Zones  

14a2 126.698m2 

14a2/15c 119.563 m2 

15c 147.799 m2 

TOTAL (sectors 1, 2, 3) 1.064.550,55 m2 

 

6.2 VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES PROPOSADES 

A continuació es mostra l’anàlisi d’alternatives, elaborada a partir de la confrontació de les tres 
alternatives considerades amb els objectius ambientals fixats per INCASÒL per al planejament 
urbanístic (apartat 3) i els objectius ambientals específics definits a l’apartat 5.2. 

S’han establert tres nivells d’assoliment per als diferents objectius plantejats: 

1: Contribueix a assolir l’objectiu 

2: No contribueix a assolir l’objectiu però tampoc el dificulta o condiciona 

3: Dificulta o condiciona l’assoliment de l’objectiu 
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EFECTES SOBRE EL MEDI I COHERÈNCIA DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Element del medi Objectiu Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

OROGRAFIA I 
GEOMORFOLOGIA 

1.1 Minimitzar el moviment de 
terres 

No es preveuen moviments de terra 1 L'orografia poc accidentada de l'àmbit 
implica pocs moviments de terres. No 
obstant, es preveu la compensació de 
terres en el mateix àmbit. 

1 L'orografia poc accidentada de l'àmbit 
implica pocs moviments de terres. No 
obstant, es preveu la compensació de 
terres en el mateix àmbit. 

1 

CONSUM DE 
RECURSOS. 
ENERGIA 

2.1 Fomentar els elements 
arquitectònics de control 
ambiental (de 
climatització) a través de 
la normativa d’edificació. 

No es preveuen noves edificacions 3 El planejament vigent no inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

3 Es preveu incorporar determinacions en 
fases posteriors de la proposta. 

2 

 2.2 Millorar l’eficiència 
energètica de la 
urbanització tant pública 
com privada 

No es preveuen la millora de 
l’eficiència energètica de les 
edificacions ja existents 

3 La normativa vigent i el PGOU 
inclouen determinacions en aquest 
aspecte. 

2 Es preveu incorporar determinacions en 
fases posteriors de la proposta. 

2 

 2.3 Promoure l’eficiència 
energètica de les noves 
edificacions 

No es preveuen noves edificacions 3 La normativa vigent i el PGOU 
inclouen determinacions en aquest 
aspecte. 

2 Es preveu incorporar noves 
determinacions en fases posteriors de la 
proposta. 

2 

 2.4 Promoure la utilització 
d’energies renovables i 
sistemes eficients 

No es preveu la promoció d’energies 
renovables i sistemes eficients 

3 La normativa vigent i el PGOU 
inclouen determinacions en aquest 
aspecte. 

2 Es preveu incorporar noves 
determinacions en fases posteriors de la 
proposta. 

2 

 2.5 Promoure una ordenació 
que afavoreixi 
l’aprofitament solar de les 
noves edificacions 

No es preveu el desenvolupament de 
cap nou sector 

3 La normativa vigent i el PGOU 
inclouen determinacions en aquest 
aspecte. 

2 L'ordenació de la proposta permet un 
bon aprofitament solar. 

2 

 2.6 Promoure una ordenació 
que afavoreixi la ventilació 
creuada natural 

No es preveu el desenvolupament de 
cap nou sector 

3 La normativa vigent i el PGOU 
inclouen determinacions en aquest 
aspecte. 

2 L'ordenació de la proposta permet que 
totes les edificacions tinguin ventilació 
creuada. 

1 

CICLE DE L’AIGUA 3.1 Fomentar l’estalvi i la 
reutilització d’aigua 

No es preveuen mesures de foment de 
l’estalvi i reutilització d’aigües 

3 La normativa vigent inclou 
determinacions en aquest aspecte. El 
PGOU preveu l'aprofitament d'aigües 
pluvials per al reg de jardins privats. 

2 Es preveu incorporar determinacions en 
fases posteriors de la proposta. 

2 
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EFECTES SOBRE EL MEDI I COHERÈNCIA DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Element del medi Objectiu Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

CICLE DE L’AIGUA 3.2 Preservar i millorar la 
qualitat de l’aigua 

No es preveuen accions per preservar i 
millorar la qualitat de l’aigua 

3 La normativa vigent inclou 
determinacions en aquest aspecte, si 
bé dins l'àmbit no hi ha xarxa de 
sanejament de les aigües residuals per 
a les edificacions existents. 

El planejament vigent preveu xarxes 
de clavegueram separatives en sòls 
urbanitzables. 

3 La proposta incorpora la corresponent 
xarxa de sanejament de les aigües 
residuals. 

1 

 3.3 Prevenir els riscos 
hidrològics 

No es preveuen mesures per prevenir 
els riscos hidrològic 

3 La normativa vigent inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

2 La delimitació del Sistema Hidràulic 
s'amplia 7 metres respecte al que 
estableix la normativa vigent. 

S'identifiquen problemes d'inundabilitat 
al torrent de Sant Joan, els quals s'han 
abordat mitjançant l'elaboració 
d'estudis hidràulics i d'inundabilitat 
específics (vegeu Annexos 10 i 11 del 
Pla L'ordenació proposada és coherent 
amb el risc d'inundabilitat de l'àmbit i 
incorpora mesures preventives i 
correctores per evitar l'exposició al risc 
d'inundabilitat. S'han identificat, fora 
de l'àmbit d'ordenació, errors de 
disseny d'infraestructures que 
interfereixen els cursos fluvials la 
correcció dels quals és assumida per la 
pròpia proposta. 

1 

 3.4 Protegir els recursos hídrics 
i minimitzar el consum 
d’aigua derivat del 
planejament. Afavorir la 
infiltració. 

No es preveuen mesures per protegir els 
recursos hídrics i minimitzar el consum 
d’aigua 

3 La normativa vigent inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

2 No es preveu l'aprofitament directe de 
recursos hídrics de l'àmbit. 

El sistema d'espais lliures i el sistema 
hidrològic s'ubiquen majoritàriament 
entorn la xarxa hidrogràfica de l'àmbit, 
de manera que es possibilita la 
recàrrega dels aqüífers. 

1 
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EFECTES SOBRE EL MEDI I COHERÈNCIA DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Element del medi Objectiu Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA 

4.1 Prevenir i corregir les 
immissions i les fonts 
contaminants 

No es preveuen accions per prevenir i 
corregit la contaminació 

3 El planejament vigent admet activitats 
industrials potencialment 
contaminants de l'atmosfera. 

3 El tipus d'activitats previstes no són 
potencialment contaminats sinó 
industria lleugera i centres tecnològics. 

2 

CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA 

5.1 Minimitzar la contaminació 
acústica fruit de les noves 
actuacions 

No es preveuen accions per minimitzar 
la contaminació acústica  

3 La normativa vigent inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

2 No es preveuen nous focus 
significativament emissors de soroll. 

2 

 5.2 Reduir la població 
exposada a nivells acústics 
no permesos 

No es preveuen accions per reduir la 
població exposada a nivells acústics no 
permesos 

3 La normativa vigent inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

2 La proposta no preveu habitatges a 
prop del principals focus emissor de 
soroll existents (C-31). 

1 

CONTAMINACIÓ 
LLUMINOSA 

6.1 Minimitzar la contaminació 
lluminosa derivada del 
planejament 

No es preveuen accions per minimitzar 
la contaminació lluminosa 

3 La normativa vigent inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

2 Es preveu incorporar noves 
determinacions en fases posteriors de la 
proposta. 

2 

EXPOSICIÓ A 
CAMPS 
ELECTROMAGNÈT. 

7.1 Ordenar adequadament les 
instal·lacions de 
radiocomunicació i de 
transport d’energia. 

No es preveuen accions per reordenar 
les instal·lacions de radiocomunicació i 
transport d’energia 

3 La normativa vigent inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

2 La subestació transformadora 
d'electricitat es treu de l'àmbit.. 

2 

VEGETACIÓ 8.1 Gestió de la biodiversitat 
en zones verdes i espais 
lliures 

No es preveuen accions de gestió de la 
biodiversitat 

3 El planejament vigent no inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

Les característiques de l'àmbit (espai 
fortament humanitzat, en contacte 
amb la trama urbana, amb conreus 
actius i abandonats, però també espais 
industrials i residencial en contacte 
amb l’àrea urbana del municipi de 
Vilanova i la Geltrú) fan poc probable 
trobar-hi espècies no associades a 
espais periurbans. No s'hi han 
identificat elements d'especial interès. 

2 Es preveu que algun dels espais lliures 
de l'àmbit (probablement l'eix del 
torrent de la Pastera) incorporin 
elements característics de l'actual 
paisatge periurbà (vinya, garrofers, 
pedra seca), que alhora constitueixen 
hàbitats d'un cert interès per a 
determinades espècies. 

2 
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EFECTES SOBRE EL MEDI I COHERÈNCIA DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Element del medi Objectiu Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

FAUNA 9.1 Garantir la conservació 
dels actuals corredors 
biològics 

No es preveuen accions per garantir la 
connectivitat 

3 El planejament vigent no inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

Els connectors ecològics més 
significatius són els torrents, tot i que 
la baixa qualitat ambiental d’aquests i 
la seva localització propera al nucli 
urbà limiten en gran mesura la seva 
funció connectora. 

2 Els torrents s'inclouen dins el sistema 
d'espais lliures i el sistema hídric. 

2 

HÀBITATS I ESPAIS 
NATURALS 

10.
1 

Conservar i promoure els 
hàbitats d’interès i la 
connectivitat ecològica 

No es preveuen accions per conservar i 
promoure els hàbitats d’interès i la 
connectivitat ecològica 

3 En l'àmbit no hi ha hàbitats d'interès 
comunitari. Vegeu objectiu 10,1. 

2 En l'àmbit no hi ha hàbitats d'interès 
comunitari. Vegeu objectiu 10,1. 

2 

OCUPACIÓ DE SÒL 11.
1 

Minimitzar l’ocupació de 
sòl, afavorint els sistemes 
urbans compactes 

No es preveuen accions per minimitzar 
l’ocupació del sòl 

3 El planejament vigent preveu un 
model considerablement compacte, 
amb una densitat bruta màxima de 75 
habitatges/ha. 

1 La proposta manté l'aposta per un 
sistema urbà compacte, amb una 
densitat bruta superior als 70 
habitatges/ha. 

1 

MOBILITAT I 
INFRAESTRUCT. 
VIÀRIES 

12.
1 

Considerar la mobilitat 
generada fruit de les noves 
actuacions 

No es preveuen noves actuacions 3 El planejament vigent inclou 
consideracions en aquest sentit. 

2 L'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat 
Generada analitza i considera la 
mobilitat generada. 

2 

 12.
2 

Potenciar l’ús de sistemes 
de transport alternatius al 
vehicle privat 

No es preveuen accions encaminades a 
millorar els modes de transport 

3 El planejament vigent no inclou 
determinacions en aquest sentit, tot i 
que el model compacte que planteja 
ho fan compatible. 

2 L'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat 
Generada recull aquesta determinació 
que es recull en la proposta. 

1 

 12.
3 

Procurar la minimització de 
la mobilitat obligada 

No es preveuen accions encaminades a 
millorar els modes de transport 

3 Per una banda el desenvolupament 
urbanístic del sector implicarà un 
increment de mobilitat. Per altra, la 
implementació d'activitats dins l'àmbit 
pot reduir la necessitat de mobilitat 
obligada al municipi. 

2 Per una banda el desenvolupament 
urbanístic del sector implicarà un 
increment de mobilitat. Per altra, la 
implementació d'activitats dins l'àmbit 
pot reduir la necessitat de mobilitat 
obligada al municipi. 

2 
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EFECTES SOBRE EL MEDI I COHERÈNCIA DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Element del medi Objectiu Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

MOBILITAT I 
INFRAESTRUCT. 
VIÀRIES 

12.
4 

Garantir la seguretat vial No es preveuen accions per garantir la 
seguretat vial 

3 El planejament vigent inclou 
determinacions relatives a carrils bici i 
a eixos de prioritat invertida. 

2 Hi ha jerarquització d'eixos viaris dins la 
qual s'inclouen eixos viaris de prioritat 
restringida (A3). Per altra banda, 
l'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat 
Generada inclou propostes en aquest 
sentit que formen part de la proposta. 

2 

XARXES DE 
DISTRIBUCIÓ 

13.
1 

Optimitzar la funcionalitat 
de les xarxes. 

No es preveuen accions en aquest sentit 3 La proposta inclou els corresponents 
esquemes de xarxes. 

2 La proposta inclou els corresponents 
esquemes de xarxes. 

2 

MATERIALS I 
RESIDUS 

14.
1 

Afavorir a la recollida 
selectiva i considerar 
l’estalvi de materials per a 
les construccions 
posteriors. 

No es preveuen accions quant a la 
gestió de residus 

3 La normativa vigent exigeix espais a 
l'interior dels habitatges. 

2 L'ordenació de l'espai exterior permet la 
ubicació de les corresponents àrees 
d'aportació de residus. 

2 

 14.
2 

Possibilitar les 
instal·lacions de 
recuperació i tractament. 

No es preveuen accions quant a la 
gestió de residus 

3 El Pla General assenyala, dins el 
sistema de serveis tècnics, les 
reserves de sòl de deixalleries, 
ecoparcs i altres instal·lacions 
relacionades amb residus sòlids. Cap 
d'aquests espais no es troba dins 
l'àmbit. 

2 No es preveuen instal·lacions d'aquest 
tipus dins l'àmbit. 

2 

PAISATGE 15.
1 

Conservar i potenciar els 
valors paisatgístics 
existents 

No es preveuen millores per conservar i 
potenciar els valors del paisatge 

3 (vegeu criteri específic E.5) 1 (vegeu criteri específic E.5) 1 

 15.
2 

Garantir la integració 
paisatgística de les 
actuacions. 

No es preveuen millores per conservar i 
potenciar els valors del paisatge 

3 El planejament vigent inclou poques 
determinacions en aquest aspecte. 

3 Es preveu incorporar-ho en fases 
posteriors. 

2 

PATRIMONI 
CULTURAL 

16.
1 

Conservar i promoure el 
patrimoni arquitectònic i 
els elements culturals 

(vegeu E,3) 3 (vegeu criteri específic E.6) 1 (vegeu criteri específic E.6) 1 
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EFECTES SOBRE EL MEDI I COHERÈNCIA DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Element del medi Objectiu Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

ÀMBIT 
SOCIOECONÒMIC 

17.
1 

Afavorir a la diversitat i 
versatilitat d’usos i 
eliminar zones marginals 

No es preveuen accions de millora en 
aquest sentit 

3 La fitxa del sector preveu diversitat 
d'usos, però alguns d'ells poc 
compatibles amb els espais 
residencials.  

El desenvolupament del sector 
implicaria la restauració de les zones 
marginals actuals. 

2 Es proposa una diversitat d'usos 
residencial, comercial de proximitat i 
d'activitat compatible amb els usos 
residencials. 

El desenvolupament del sector 
implicarà l'eliminació de les zones 
marginals actuals 

1 

 17.
2 

Augmentar la qualitat de 
vida al carrer 

No es preveuen accions de millora en 
aquest sentit 

3 La normativa vigent inclou 
determinacions en aquest aspecte. 

1 La proposta té en compte la 
funcionalitat dels espais lliures i la 
continuïtat de la trama urbana i dels 
itineraris existents. 

1 

 17.
3 

Potenciar la integració 
social i econòmica i 
diversitat a les noves 
actuacions 

No es preveuen accions de millora en 
aquest sentit 

3 La fitxa del sector preveu diversitat 
d'usos i de tipologies d'habitatge (un 
mínim de 10 habg/ha d'habitatge 
protegit i/o 10 habg/ha d'habitatges 
inferiors a 70 m2) 

1 La proposta incrementa la diversitat de 
tipologies d'habitatge i el percentatge 
d'habitatge protegit . 

1 
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OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS 

Jerarquia Objectiu ambiental específic Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

E.1 Realitzar un consum del sòl adequat 
atenent les necessitats reals del terme 
municipal, minimitzant la pèrdua de 
permeabilitat associada. 

No es preveuen nous usos del sòl 1 El planejament vigent preveu un 
model considerablement compacte, 
amb una densitat bruta màxima de 75 
habitatges/ha. 

2 La proposta manté l'aposta per un 
sistema urbà compacte, amb una 
densitat bruta superior als 70 
habitatges/ha. 

2 

E.2 Incloure els torrents principals de l’àmbit 
(Torrent d’en Parellada, Torrent de la 
Pastera i Torrent de Sant Joan) dins el 
sistema d’espais lliures o sistema hídric i 
atorgar-los un rol de veritables eixos 
estructurants del paisatge. 

No es preveuen accions de millora de 
l’àmbit dels torrents com a eixos 
estructurants de l’àmbit 

3 La fitxa del sector preveu un 17% de 
cessió per a espais lliures 

Entre els objectius per al sector 
s'inclouen els següents:  

-Requalificar Entretorrents com a parc 
urbà d’enllaç centre / Masia 
Cabanyes. 

-Integrar en lo possible el torrent de 
Sant Joan. 

1 S'amplia el percentatge de cessió 
d'espais lliures a més del 20%. 

Els torrents principals de l'àmbit 
constitueixen els eixos vertebradors del 
sistema d'espais lliures. 

1 

E.3 Minimitzar els efectes del planejament en 
el canvi climàtic. 

No es preveuen accions quant als 
efectes del canvi climàtic 

3 El planejament derivat concretarà 
mesures especifiques per minimitzar 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle 
com una xarxa de transport públic 
eficient, creació de carrils bici i per a 
vianants, ús d’energies renovables 

1 El planejament derivat concretarà 
mesures especifiques per minimitzar 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle 
com una xarxa de transport públic 
eficient, creació de carrils bici i per a 
vianants, ús d’energies renovables 

1 

E.4 Prevenir els riscs naturals. No es preveuen accions de prevenció 
dels riscos 

3 Es preveu una ordenació coherent amb 
els riscos naturals presents, 
especialment el risc d’inundabilitat 

1 Es preveu una ordenació coherent amb 
els riscos naturals presents, 
especialment el risc d’inundabilitat 

1 

E.5 Valorar la conveniència d’incorporar 
elements característics del paisatge 
tradicional de l’àmbit (murs de pedra 
seca, garrofers, vinya, fruiters) en espais 
lliures i/o equipaments. 

No es preveu la incorporació d’elements 
del paisatge tradicional en espais lliures 
i/o equipaments 

3 Entre els objectius per al sector 
s'inclouen el de preservar en lo 
possible elements preexistents 
d’interès (masies, murs de pedra seca, 
etc.) 

1 La proposta és compatible amb aquest 
objectiu i es preveu que en fases 
posteriors es concreti el nivell de 
preservació. 

1 

E.6 Integrar els elements del patrimoni 
arquitectònic amb el nou teixit urbà. 

No es preveu cap nou teixit urbà 3 Els elements de patrimoni s'inclouen 
dins el sistema d'equipaments 

1 Els elements de patrimoni s'inclouen 
dins el sistema d'equipaments 

1 
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OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS 

Jerarquia Objectiu ambiental específic Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

E.7 Preveure la integració dels itineraris 
actuals en la nova proposta. 

No es preveu una nova proposta de 
planejament 

3 El planejament vigent no inclou 
determinacions en aquest aspecte 

2 Els itineraris queden integrats 
majoritàriament en el sistema d'espais 
lliures 

1 

E.8 Fomentar la integració dels elements 
naturals i valors paisatgístics en la 
proposta de modificació. 

No es preveuen accions per integrar els 
elements naturals i valors paisatgístics 

3 Els principals elements naturals i 
valors del paisatge s’hauran d’integrar 
en la proposta de planejament 

1 Els principals elements naturals, i en 
especial els torrents que travessen 
l’àmbit, queden integrats en la 
proposta de planejament que s’haurà 
de concretar en el planejament derivat. 

1 

E.9 Assolir els objectius de qualitat acústica, 
segons la normativa vigent, atenent la 
sensibilitat de l’àmbit. 

No es preveuen accions de millora de la 
qualitat acústica 

3 L’ordenació haurà de ser coherent 
amb els nivells de contaminació 
acústica derivats de la proximitat de 
les infraestructures existents 

2 L’ordenació proposada és coherent amb 
aquests aspectes. L’únic punt que 
requerirà de mesures correctores 
correspon al sector residencial proper 
al torrent d’en Parellada que confronta 
directament amb la C-31 

2 

E.10 Minimitzar la contaminació lluminosa. No es preveuen accions de minimització 
la contaminació lluminosa 

3 El planejament derivat inclourà 
determinacions per disminuir els 
nivells de contaminació lluminosa 

1 El planejament derivat inclourà 
determinacions per disminuir els nivells 
de contaminació lluminosa 

1 
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6.3 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

6.3.1 Justificació de l’alternativa escollida 

De l’anàlisi efectuada, la primera conclusió que se’n pot extreure és la de descartar l’alternativa 0. 

La seva aplicació comportaria la consolidació del procés de degradació i abandonament que actualment 
té lloc en diferents punts de l’àmbit. Aquesta situació, si bé no és extensible a la totalitat de 
l’Eixample Nord, sí que es dóna en molts punts, degut principalment a: 

• L’abandonament de l’activitat industrial lligada a l’àmbit, amb la conseqüent proliferació d’àmbits 
degradats (naus enrunades, abocament de residus, etc.). 

• Abandonament d’elements del patrimoni arquitectònic de la zona. 

• Proliferació d’edificacions i microparcel·lacions lligades a l’agricultura, amb la creació de nuclis 
urbanitzats. 

 

 
Nau abandonada a l’àmbit de l’Eixample Nord 

 

D’altra banda, de l’anàlisi entre les dues alternatives restants, es desprèn que la proposta de 
l’alternativa 2 contribueix a millorar el 30 % dels objectius respecte el planejament vigent. 

Segons la mateixa anàlisi, la proposta contribueix a assolir el 46% dels objectius ambientals definits, i 
no contribueix, però tampoc dificulta o condiciona l’assoliment del 54% dels objectius ambientals 
degut a la fase incipient en la que es troba.  

És de preveure que l’assoliment de bona part d’aquests objectius es concreti en fases posteriors. 

De manera general, l’alternativa 2 compleix amb els objectius que s’estableixen en la present 
modificació de planejament de manera més concisa que l’alternativa 1. Respecte a l’alternativa 1, 
l’opció 2 defineix uns eixos viaris estructurals, que permeten una bona connexió entre el sòl urbà 
consolidat de Vilanova i la Geltrú i la resta del territori. A més a més, la proposta recollida a 
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l’alternativa 2 defineix un sistema d’espais lliures que permet la penetració dels espais naturals 
definits a través dels eixos que conformen els principals torrents creant un nou espai urbà, i reforçant 
alhora l’actual sistema hidrològic. Aquesta alternativa concreta la interconnexió d’aquests espais amb 
les places i parcs del teixit urbà per mitjà d’itineraris diversos. 

L’alternativa 2, a més, integra totes les preexistències de valor històric i ambiental recollides en el 
Catàleg de Patrimoni històric-artístic i natural de Vilanova i la Geltrú, i defineix una ordenació 
compatible amb el risc d’inundabilitat definit pels torrents i amb les franges de soroll definides per les 
infraestructures de transport. 

6.3.2 Característiques bàsiques de la proposta 

La proposta definida per l’alternativa escollida s’assenta sobre un sistema d’espais lliures que 
penetren en el teixit urbà a través dels eixos definits pels torrents que travessen el sector de 
l’Eixample Nord. Aquests corredors naturals permeten reforçar les relacions de continuïtat en sentit 
transversal, als quals se’ls hi ha d’afegir l’ampli espai intersticial entre els teixits urbans adjacents, 
així com els espais lliures de proximitat, localitzats a l’interior dels diferents teixits urbans, i que 
complementen els anteriors. 

 

 
Proposta escollida 

 

La proposta disposa la xarxa d’equipaments en els espais de transició entre els teixits residencials i els 
grans parcs públics. Destaca el sistema d’equipaments que es configura al voltant del parc-corredor 
definit pels torrents de la Pastera i d’en Parellada, amb un total de vuit grans parcel·les destinades a 
equipaments públics. 

Per la seva banda, el sistema viari bàsic s’assenta sobre quatre eixos verticals, un de diagonal i tres 
rondes travesseres, que defineixen unes grans illes de contingut funcional i morfològic diversos. Els 
quatre eixos majors i la diagonal asseguren les continuïtats en sentir mar-muntanya, i en conseqüència, 
les relacions entre l’Eixample Nord i el teixit urbà actual de Vilanova i la Geltrú. 

Quant als usos residencials, la proposta resol aquests aspectes per mitjà d’una barreja de teixits 
urbans diferenciats i dues àrees projecte corresponents a una peça de nova centralitat i una actuació 
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residencial unitària. Les àrees-projecte corresponen a l’àrea central, continguda entre les rondes 
Central i Ibèrica, i l’àrea residencial Ronda Ibèrica, a tocar de l’àrea central. Per la seva banda, els 
teixits d’activitats es disposen en proximitat a la vialitat general, per tal d’evitar conflictes de 
mobilitat i confort als teixits residencials. 

A continuació s’adjunten els quadres de dades dels tres sectors en els quals es divideix en l’àmbit de 
l’Eixample Nord: 

 

QUADRE DE DADES DEL SECTOR 1    

Sistemes Superfície Sostre  

F Espais lliures 56.797 m2 Ús residencia 225.109 m2st (64,33 % total) 

E-G-H Equipaments col·lectius-esportius-
docents 

51.720 m2 -habitatge lliure 135.065,4 m2st (60 %) 

A General viari 87.411 m2 -habitatge protegit 45.021,8 m2st (20 %) 

SH Sistema hidrològic 15.545 m2 -habitatge protegit concertat 45.021,8 m2st (20 %) 

Zones  Nombre màxim d’habitatges 2.501 habitatges 

14a2 Ordenació volumètrica 65.325 m2 Ús comercial i indústria 
urbana 

124.810 m2st (35,67 % total) 

14a2/15c Ordenació volumètrica/indústria 
urbana 

9.737 m2 -ús comercial 21.030 m2st 

15c Indústria urbana 43.577 m2 -ús indústria urbana 103.780 m2st 

TOTAL 330.112 m2 TOTAL 330.112,00 m2st 

 

QUADRE DE DADES DEL SECTOR 2    

Sistemes Superfície Sostre  

F Espais lliures 52.842 m2 Ús residencia 187.610 m2st (61,22 % total) 

E-G-H Equipaments col·lectius-esportius-
docents 

50.252 m2 -habitatge lliure 112.566 m2st (60 %) 

A General viari 61.890 m2 -habitatge protegit 37.522 m2st (20 %) 

SH Sistema hidrològic 7.001 m2 -habitatge protegit concertat 37.522 m2st (20 %) 

Zones  Nombre màxim d’habitatges 2.084 habitatges 

14a2 Ordenació volumètrica 17.164 m2 Ús comercial i indústria 
urbana 

119.330 m2st (38,78 % total) 

14a2/15c Ordenació volumètrica/indústria 
urbana 

52.882 m2 -ús comercial 15.731 m2st 

15c Indústria urbana 23.931 m2 -ús indústria urbana 103.599 m2st 

TOTAL 265.962 m2 TOTAL 306.940,00 m2st 
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QUADRE DE DADES DEL SECTOR 3    

Sistemes Superfície Sostre  

F Espais lliures 105.700 m2 Ús residencia 248.036 m2st (52,60 % total) 

E-G-H Equipaments col·lectius-esportius-
docents 

40.635 m2 -habitatge lliure 148.821,6 m2st (60 %) 

A General viari 125.357 m2 -habitatge protegit 49.607,2 m2st (20 %) 

SH Sistema hidrològic 15.341 m2 -habitatge protegit concertat 49.607,2 m2st (20 %) 

Zones  Nombre màxim d’habitatges 2.756 habitatges 

14a2 Ordenació volumètrica 44.209 m2 Ús comercial i indústria 
urbana 

223.529 m2st (47,40 % total) 

14a2/15c Ordenació volumètrica/indústria 
urbana 

56.944 m2 -ús comercial 22.884 m2st 

15c Indústria urbana 80.291 m2 -ús indústria urbana 200.645 m2st 

TOTAL 468.477 m2 TOTAL 471.565,00 m2st 
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7.  IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I 
DE LES DEMANDES ADDICIONALS 

El nou planejament implica dos aspectes: una nova demanda de sòl i de recursos. El primer aspecte 
lligat a una ocupació física, mentre que el segon comporta la necessitat de la connexió als sistemes 
generals, i per tant certes externalitats, les quals també comporten ocupacions indirectes. 

Des d’un punt de vista de model, i en referència als aspectes ambientals, l’ocupació de sòl s’hauria de 
resoldre amb formulacions compactes, i la demanda de sòl, tot i que també relacionat amb un model 
compacte, i per tant més eficient en la seva gestió, tindria a veure amb els aspectes de sostenibilitat. 

7.1 DEMANDA DE SÒL 

Tot i que la demanda de sòl pot respondre únicament a un concepte de superfície, el tipus de sòl o els 
seus usos, fa que pugui augmentar l’efecte de la transformació des del punt de vista qualitatiu. Així un 
projecte de regeneració urbana, sobre un sòl urbà, té un efecte diferent que si els aprofitaments 
previstos s’aconsegueixen sobre sòls rurals. 

En aquest sentit, es fa una anàlisi del consum de sòl diferenciant els usos actuals. Aquests són: 

• Agrícola 

• Forestal 

• Vies de comunicació 

• Zones urbanes 

• Zones nues 

 

USOS ACTUALS DEL SÒL (ha) 

Àmbit Agrícola Forestal Vies de 
comunicació 

Zones 
urbanes 

Zones nues 
urbanes 

Total general 

47,92 26,43 2,22 24,50 5,37 106,45 Eixample Nord 

45,02 % 24,83 % 2,09 % 23,02 % 5,04 % 100,00 % 

 

La mateixa taula es pot simplificar agrupant els usos, independentment del seu règim urbanístic en: 

• Sòls rurals, que inclou l’agrícola i el forestal 

• Sòls urbans, que inclou la resta, i que són: vies de comunicació, zones urbanes, i zones nues 
urbanes. 

 

DISTRIBUCIÓ DE SÒL EN FUNCIÓ DELS USOS. 

Sector Sòl rural Sòl urbà 

 Sup. (ha) % Sup. (ha) % 

Eixample Nord 74,35 69,84 % 32,09 30,16 % 
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7.2 DEMANDA DE RECURSOS 

A més del consum de sòl, per les noves àrees residencials, el seu funcionament comporta una 
important demanda de recursos, els quals són indispensables. Aquests fan referència a: 

• Abastament d’aigua 

• Sanejament d’aigües residuals, preveient xarxes separatives 

• Generació de residus 

En el cas del càlcul de la demanda de recursos lligat a l’aigua, s’ha tingut en compte allò establert en 
el Pla Director de l’Abastament. 

En tots els casos s’han fet contactes amb les diferents companyies de servei per tal d’assegurar el 
propi servei i la seva suficiència. 

7.2.1 Abastament d’aigua 

El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els criteris facilitats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en funció dels usos s’estimen les següents dotacions: 

 

ESTIMACIÓ ORIENTATIVA DE LA DEMANDA D’AIGUA ORIGINADA (FONT ACA) 

Abastament població permanent (litres/persona i dia) 

Tipus Activitat industrial en el municipi 

 Alt Mitjà Baix 

Poblacions < 10.000 hab 280 250 220 

50.000 > Poblacions > 10.000 hab 310 280 250 

 

 

ESTIMACIÓ ORIENTATIVA DE LA DEMANDA D’AIGUA ORIGINADA (FONT ACA) 

Tipus Abastament població ocasional (litres/ dia plaça 
ocupada) 

Càmping 120 

Apartaments 150 

Hotel 240 

Xalets 380 
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ESTIMACIÓ ORIENTATIVA DE LA DEMANDA D’AIGUA ORIGINADA (FONT ACA) 

Abastament industrial  

Tipus Equivalències 

Industria d'us general 150 hab./ha neta 

Terciari 60 hab/ha neta 

Equipaments 50 hab/ha 

Reg zona verda 100 hab/ha 

Neteja vials 75 hab/ha 

 

En base a aquests consums, i per la tipologia del planejament, es preveu unes necessitats 
d’abastament de 2.925.891,71 m3. La taula corresponen s’adjunta a continuació: 

 

PREVISIONS D’ABASTAMENT 

Concepte Valor Ut Consum Ut Tot (m3/dia) 

Nombre d’habitatges 7.341 Ut 280 L/hab./dia 6.166,44 

Equipaments 142.607 m2 50 hab. equiv./dia 156,87 

Indústria 0 m2 150 hab. equiv./dia 0,00 

Indústria logística/terciari 207.581 m2 60 hab. equiv./dia 274,01 

Verd privat 0 m2 100 hab. equiv./dia 0,00 

Verd públic (parcs i jardins) 215.339 m2 50 hab. equiv./dia 236,87 

Verds de protecció i reserves 0 m2 0 L/s i ha 0,00 

Serveis tècnics 0 m2 50 hab. equiv./dia 0,00 

Vialitat 274.676 m2 75 hab. equiv./dia 453,21 

      

TOTAL PARCIAL     7.287,40 

Pèrdues previstes 10 %     728,74 

      

Mitjana (L/hab./dia)     436,79 

TOTAL (m3/dia)     8.016,14 

TOTAL (m3/any)     2.925.891,71 

 

Els càlculs realitzats a partir de les dades del nou planejament i de l’Agència Catalana de l’Aigua 
mostren, no obstant, uns resultats que semblen sobredimensionats (634,84 L/hab. i dia), tenint en 
compte que les darreres dades de consum d’aigua a Vilanova i la Geltrú de 2013, facilitades per 
l’empresa subministradora Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, mostren un consum de 149,05 
L/hab. i dia, dels quals 106,4 L/hab. i dia corresponen a consum domèstic. 
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A continuació es mostren aquestes dades, en comparació amb d’altres municipis de Barcelona: 

 

CONSUMS D’AIGUA EN POBLACIONS MOSTRA (L/HAB. I DIA) 

Municipi Domèstic Altres* Total Habitants 

Badalona 105,57 30,36 135,93 219.708 

Barcelona 111,37 58,52 169,89 1.611.822 

Begues 141,99 44,63 186,62 6.590 

Castelldefels 135,60 39,49 175,09 63.077 

Cerdanyola del Vallès 112,37 52,81 165,18 57.642 

Cornellà de Llobregat 96,97 43,61 140,58 86.687 

El Prat de Llobregat 100,26 82,72 182,98 63.419 

Gavà 116,04 57,35 173,39 46.377 

L’Hospitalet de Llobregat 98,42 35,36 133,78 254.056 

Sant Boi de Llobregat 103,78 48,84 152,62 83.408 

Sant Vicenç dels Horts 114,28 34,82 149,10 28.181 

Vilanova i la Geltrú 106,04 43,01 149,05 66.154 

*estimacions a partir de les dades de consum domèstic, aplicant la ràtio 68,24 consum 
domèstic/31,76 altres. A Vilanova i la Geltrú, consum real 

 

 

 

Prenent aquests consums de referència, i tenint en compte un creixement previst per l’Eixample Nord 
en un màxim de 18.353 persones (7.341 habitatges amb una ocupació mitjana de 2,5 persones a 
cadascun), s’estimen unes necessitats anuals de 998.462,8 m3. 
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7.2.2 Sanejament d’aigües residuals 

L’ús de l’aigua comporta alhora la necessitat del sanejament de les aigües residuals, que sempre serà 
necessari malgrat les mesures de reutilització i reciclatge de les aigües en l’interior del planejament. 
Prenent de base les recomanacions facilitades per l’Institut Català del Sòl, i els cabals d’abastament, 
estaran al voltant de 2.622.028,72 m3/any.  

Les necessitats de sanejament s’estimen com un 80 % de l’abastament, resultat de extreure aquells 
conceptes que no generen retorn, com els espais lliures, la neteja de carrers o la part proporcional 
d’espais lliures en la resta d’aprofitaments. 

En relació a això, s’han fet els contactes amb les companyies de servei d’abastament. La documentació 
relativa a les consultes, i en el seu cas el certificat de suficiència, o la necessitat de noves 
infraestructures ha estat validat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

 

PREVISIONS DE SANEJAMENT 

Concepte Valor Ut Consum Ut Tot (m3/dia) 

Nombre d’habitatges 7.341 Ut 280 L/hab./dia 6.166,44 

Equipaments 142.607 m2 50 hab. equiv./dia 119,79 

Indústria 0 m2 150 hab. equiv./dia 0,00 

Indústria logística/terciari 207.581 m2 60 hab. equiv./dia 209,24 

Verd privat 0 m2 100 hab. equiv./dia 0,00 

Verd públic (parcs i jardins) 215.339 m2 50 hab. equiv./dia 0,00 

Verds de protecció i reserves 0 m2 0 L/s i ha 0,00 

Serveis tècnics 0 m2 50 hab. equiv./dia 0,00 

Vialitat 274.676 m2 75 hab. equiv./dia 346,09 

      

TOTAL PARCIAL     6.841,56 

Pèrdues previstes 5 %     342,08 

      

Mitjana (L/hab./dia)     391,43 

TOTAL (m3/dia)     7.183,64 

TOTAL (m3/any)     2.622.028,72 

 

De la mateixa manera que en els càlculs d’abastament d’aigua, els càlculs del sanejament a partir de 
les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua mostren uns resultats sobredimensionats. Prenent de 
referència els consums actuals i les previsions de creixement del nou planejament (18.353 persones), i 
tenint en compte que les necessitats de sanejament es valoren en un 80 % de les d’abastament, resulta 
una xifra de necessitat d’abastament d’aigua per al nou planejament de 798.770,2 m3. 
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7.2.3 Generació de residus 

La gestió de residus municipals és diferent en funció dels municipis. De fet, es pot fer una divisió dels 
municipis, en funció del gestor del destí final del residu, i concretament si la gestió depèn de l’entitat 
del medi ambient de la Mancomunitat de Municipis, o directament de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

En el cas de Vilanova i la Geltrú, i per tant del sector Eixample Nord, depèn de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

La generació de residus al municipi del Vilanova i la Geltrú presenta una tendència decreixent en 
termes relatius en els darrers 10 anys, només interromput de manera puntual els anys 2010 i 2013. Els 
valors del municipi són històricament inferiors a la mitjana comarca, però superiors a la mitjana 
catalana.  

 

 
Evolució de la generació de residus (expressats en kg/hab i dia) per al període 2004-2013 

 

En funció de les estadístiques municipals s’estima la producció de residus municipals: 

 

GENERACIÓ DE RESIDUS (TN)    

Vilanova i la Geltrú Tn Tn/hab. i 
any 

L/hab. i 
dia1 

Nombre d’habitants = 66.275    

Matèria orgànica 4.912 0,074 1,750 

Vidre 1.659 0,025 0,188 

Paper i cartró 1.458 0,022 0,603 

Envasos lleugers 834 0,013 1,723 

Residus voluminosos 5.900 0,089  

Poda i jardineria 806 0,012  

Piles 0 0,000  

Medicaments 0 0,000  

Textil 80 0,001  

Altres residus deixalleries 3.174 0,048  
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GENERACIÓ DE RESIDUS (TN)    

Vilanova i la Geltrú Tn Tn/hab. i 
any 

L/hab. i 
dia1 

Recollida selectiva (Tn) 13.910 0,210  

% rec. selectiva 39 %   

Fracció resta tractament 0 0,000  

Fracció resta directa dipòsit 
controlat 

21.393 0,323  

Fracció resta directa a 
incineració 

0 0,000  

Total fracció resta directa a 
disposició final 

0 0,000  

Total fracció resta 21.393 0,323 9,718 

% fracció resta/total 61 %   

Generació total 35.303 0,533  

kg/hab./dia 1,46   

1 càlcul en funció de la densitat estàndard dels residus (vidre: 0,364 
kg/L, paper i cartró: 0,100 kg/L, envasos lleugers: 0,020 kg/L, orgànica: 
0,116 kg/L, resta: 0,091 kg/L) 

 

En base a les estadístiques de residus, es calcula l’augment produït previsible amb el màxim 
desenvolupament del planejament: 

 

PROJECCIÓ DE GENERACIÓ DE RESIDUS   

Municipi 
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 N Tn Tn % Tn % Tn % Tn % Kg 

Vilanova i la 
Geltrú 

66.275 35.303 13.910 39,4 0 0 13.910 39 21.393 61 1,46 

Habitatge 
planejament 

18.353           

Terciari 
planejament1 

12.627           

Total 
planejament 

22.141 11.794 4.647 39,4 0 0 4.647 39,4 7.147 61 1,46 

INCREMENT  33,4 %          

Les dades de projecció estimen que l’increment de població és estable, cosa que serveix per al càlcul punta, però en cap cas 
mostra un increment real (Font: Agència de Residus de Catalunya) 
1 El terciari s’estima un volum equivalent a un 30 % del resident 
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A partir d’aquest increment, es pot determinar les necessitats de nous contenidors derivat de 
l’augment de residus: 

 

ESTIMACIÓ DE CONTENIDORS AL CARRER 

Tipus de residu L/hab. i dia L/dia Freqüència 
dies1 

Volum2 (L) Volum 
contenidors

3 L 

Núm. 
contenidors 

Contenidors 
finals 

Vidre 0,188 4.173 30 125.191 3.000 42 90 

Paper i cartrons 0,603 13.342 10 133.417 3.000 45 90 

Envasos lleugers 1,723 38.158 7 267.108 3.000 90 90 

Orgànica 1,750 38.739 1 38.739 250 155 155 

RESTA 9,718 215.167 1 215.167 3.000 72 155 

1 Freqüència: interval de dies de recollida recomanat 
2 Volum necessari de contenidors en carrer o soterrats 
3 Volum de contenidors (contenidors en carrer estàndard) 
4 Nombre proposat de contenidors 

 

La magnitud del creixement màxim de l’Eixample Nord respecte al conjunt de Vilanova i la Geltrú és 
certament important, amb un increment molt significatiu respecte els valors actuals, de fins el 33,4 % 
en la generació de residus.  

A Vilanova i la Geltrú, la recollida de residus municipals corre a càrrec de l’Ajuntament, mentre que la 
seva gestió es realitza a través de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf. 
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8.  IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I 
MESURES PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 

A continuació es fa l’avaluació del planejament, es verifica i justifica la congruència del pla amb els 
objectius ambientals establerts. Així, es confronten els objectius ambientals definint com s’han 
incorporat a la proposta, prenent els objectius específics per al present planejament un a un i 
esmentant, per a cadascun, les propostes concretes que hi incideixen de manera rellevant. 

Aquests s’han organitzat seguint la següent jerarquia per ordre d’importància: 

1. Realitzar un consum del sòl adequat atenent les necessitats reals del terme municipal, 
minimitzant la pèrdua de permeabilitat associada. 

2. Incloure els torrents principals de l’àmbit (Torrent d’en Parellada, Torrent de la Pastera i Torrent 
de Sant Joan) dins el sistema d’espais lliures i atorgar-los un rol de veritables eixos estructurants 
del paisatge. 

3. Minimitzar els efectes del planejament en el canvi climàtic. 

4. Prevenir els riscs naturals 

5. Valorar la conveniència d’incorporar elements característics del paisatge tradicional de l’àmbit 
(murs de pedra seca, garrofers, vinya, fruiters) en espais lliures i/o equipaments. 

6. Integrar els elements del patrimoni arquitectònic amb el nou teixit urbà.  

7. Preveure la integració dels itineraris actuals en la nova proposta. 

8. Fomentar la integració dels elements naturals i valors paisatgístics en la proposta de 
modificació. 

9. Assolir els objectius de qualitat acústica, segons la normativa vigent, atenent la sensibilitat de 
l’àmbit. 

10. Minimitzar la contaminació lluminosa 

Tot seguit es detallen els objectius de manera individual i s’indiquen els valors objectiu en els 
indicadors de referència: 

1. REALITZAR UN CONSUM DEL SÒL ADEQUAT ATENENT LES NECESSITATS REALS DEL TERME MUNICIPAL, 
MINIMITZANT LA PÈRDUA DE PERMEABILITAT ASSOCIADA 

La compacitat de les estructures urbanes, dins els marges de les tipologies urbanes possibles, i en 
coherència de la tipologia edificatòria, ha de permetre alliberar sòl, base per a garantir la continuïtat 
dels sistemes naturals, que és en aquest cas un aspecte clau pel desenvolupament del present àmbit. 
De fet, la definició de l’equilibri entre l’aprofitament i els espais de continuïtat són claus per a 
permetre el desenvolupament en garanties del sector. 

S’ha potenciat la compacitat de les estructures urbanes, de tal manera que es permet alliberar el sòl 
dedicat als sistemes lliures, que s’estructuren al llarg dels torrents que travessen l’àmbit. No obstant 
això, el nou planejament comportarà un augment significatiu dels nivells d’escolament superficial, 
passant de 55,9 mm actuals a 134,2 mm en l’escenari de màxim desenvolupament. Es preveu la 
ubicació de basses de laminació per reduir els efectes de la disminució de la permeabilitat. 

El parc d’habitatges a Vilanova i la Geltrú, segons dades de 2011 de l’IDESCAT, és de 32.750, dels quals 
3.348 estan buits (10,2 %), i 2.816 són segones residències (8,6 %). En l’escenari de màxim 
desenvolupament de l’Eixample Nord, es preveu la construcció de 7.341 nous habitatges, que elevaria 
el parc total del municipi fins a 40.091, la qual cosa representa un augment del 22 %. 
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Indicadors 

1. Superfície de sòl permeable (m2) / superfície de l’àmbit (m2 sòl) = 38 % 

2. Sostre residencial de tipus intensiu en relació amb el sostre total residencial (%) = 100 % 

2. INCLOURE ELS TORRENTS PRINCIPALS DE L’ÀMBIT (TORRENT D’EN PARELLADA, TORRENT DE LA 
PASTERA I TORRENT DE SANT JOAN) DINS EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I ATORGAR-LOS UN ROL DE 
VERITABLES EIXOS ESTRUCTURANTS DEL PAISATGE 

Els planejaments territorials convergeixen en la necessitat de donar continuïtat als sistemes naturals. 
El sistema d’espais lliures del sector de l’Eixample Nord, per tant, s’ha estructurat des de la necessitat 
de donar continuïtat als eixos naturals dins del sistema urbà de Vilanova i la Geltrú. 

En aquest sentit, els principals corredors naturals que penetren en el teixit urbà del nou planejament 
corresponen als torrents d’en Parellada, la Pastera i Sant Joan, amb una estructura molt encaixada, en 
el cas dels dos primers, i un recorregut més indefinit, en el cas del de Sant Joan. 

Es defineix un sistema d’espais lliures lligat al recorregut dels torrents, que permet la continuïtat 
d’aquests sistemes cap a l’interior de la ciutat, creant espais de transició en el continu urbà que 
permeten teixir un sector amb diversitat d’usos i integrat en el seu entorn natural. Es reforçarà el 
paper de la vegetació associada als esmentats torrents. 

 

 

 

Aquests espais lliures a nivell territorial es complementen amb uns espais lliures de proximitat. Es 
tracta d’espais de menor mida que els anteriors, distribuïts dins del teixit urbà residencial, ben 
articulats entre ells i amb els espais lliures territorials lligats als recorreguts dels torrents. 

3. MINIMITZAR ELS EFECTES DEL PLANEJAMENT EN EL CANVI CLIMÀTIC 

El nou planejament generarà un nombre de nous desplaçaments, tot i això caldrà tenir en compte una 
sèrie de factors que amortitzen la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica: els 
equipaments de nova construcció de la zona seran energèticament més eficients, etc. Aquests factors 
juntament amb l’aplicació de bones pràctiques respecte l’estalvi energètic contribuiran a assolir un 
nou espai equilibrat que pretendrà assolir un balanç de la incidència de la mobilitat en la contaminació 
atmosfèrica de valor mig inferior al de la mitjana de la ciutat, ja que s’està en una zona on el pes dels 
desplaçaments en mode públic en relació al privat serà de les més altes de la ciutat, i la presència de 
diverses zones verdes amortirà la influència dels gasos contaminants i reduirà els valors dels indicadors 
de contaminació ambiental.  
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A continuació es proposen una sèrie de bones pràctiques a seguir:  

• Instal·lació de filtres de partícules als vehicles públics i substitució de vehicles vells per nous de 
gas (GNC).  

• Creació de nous carrils bus.  

• Creació de carrils bicicleta i promoció del seu ús. 

• Promoció de l’ús d’energies renovables. 

• Establiment de la màxima eficiència i aprofitament de la llum natural en els nous usos. 

És important introduir els criteris ambientals i energètics en la planificació i gestió del transport. El 
transport públic consumeix menys i és molt més eficient energèticament. La millor percepció és 
contrastar el consum de combustible envers el nombre de desplaçaments realitzats en vehicles 
motoritzats:  

• El transport públic col·lectiu consumeix un 4,9 % del combustible consumit pel transport en 
superfície per a realitzar un 27,7 % dels desplaçaments totals.  

• El vehicle privat gasta un 95,1 % del combustible consumit per a fer un 72,3 % dels desplaçaments 
totals. 

Es preveu el foment del transport públic, el vianant i la bicicleta, per tal de prioritzar l’ús de l’espai 
públic de les persones. Així mateix, es preveu un node de mobilitat intermodal ferrocarril-bus. 

Indicadors 

1. Emissió de tones de CO2: 59.144.17 kg mobilitat generada + 248.131,00 kg cicle de l’aigua + 
15.919.408,00 kg residencial = 16.227 tn 

4. PREVENIR ELS RISCOS NATURALS 

Els riscos associats a l’àmbit d’estudi se centren principalment en el risc d’inundabilitat associat als 
diferents torrents que en sentit muntanya-mar creuen el territori. 

Paral·lelament al present document s’ha realitzat un estudi d’inundabilitat del sector de l’Eixample 
Nord, que presenta els següents resultats: 

• Torrent de Mas d’en Puig 

El Planejament de l’Eixample Nord en preveu la seva intercepció i desviament cap a la llera 
principal del Torrent de Sant Joan just abans de creuar la C-31 mitjançant una conducció de 2,5 m 
de diàmetre que es situa al marge costat muntanya de la carretera. Per tant, aquest torrent no 
presenta un risc d’inundabilitat lligat a l’àmbit d’estudi. 

• Torrent de Sant Joan 

La canalització actual és insuficient, amb possibilitat que en cas de grans avingudes les aigües es 
dispersin, desviant-se part d’elles fora del curs propi, cap a carrers de la ciutat. Es proposa per 
tant una remodelació de la llera, amb un lleuger aprofundiment i eixamplament de la llera 
artificial actual, per tal de permetre la seva naturalització i integració amb l’entorn a la vegada 
d’assegurar-ne una capacitat de desguàs adequada que eviti la dispersió de les majors avingudes 
cap al casc urbà. 

Pel que fa a les obres de fabrica actuals, o bé desapareixen amb el desenvolupament del pla (pont 
de la carretera de l’Arboç), o bé són suficients (O.F. C-31). Només la de la Ronda Ibérica pot 
requerir ampliació. 

A més, es proposa que en paral·lel al desenvolupament de l’àmbit es substitueixi el pas de l’Av. 
Cubelles i el de la línia del ferrocarril. 
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• Torrent de la Pastera i torrent d’en Parellada 

Les obres de reordenació dels cabals dels torrents que travessen el nucli urbà de Vilanova i la 
Geltrú afecten de manera directa als dos torrents esmentats al seu pas per l’Eixample Nord, per 
això les modelitzacions s’han realitzat valorant diferents estadis de desenvolupament de les obres. 
En general, únicament la zona afectada per a període de retorn de 500 anys s’allunya de la llera de 
manera palpable. 

Les obres de fàbrica existents es consideren suficients. 

5. VALORAR LA CONVENIÈNCIA D’INCORPORAR ELEMENTS CARACTERÍSTICS DEL PAISATGE TRADICIONAL 
DE L’ÀMBIT (MURS DE PEDRA SECA, GARROFERS, VINYA, FRUITERS) EN ESPAIS LLIURES I/O EQUIPAMENTS 

La proposta és compatible amb aquest objectiu i es preveu que en fases posteriors es concreti el nivell 
de preservació.  

6. INTEGRAR ELS ELEMENTS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC AMB EL NOU TEIXIT URBÀ 

En aquest sentit, pren especial rellevància la integració en la xarxa d’equipaments prevista de tres de 
les masies existents en el sector, que es reconvertiran mitjançant projectes de rehabilitació en 
equipaments públics, atorgant-hi, d’aquesta manera, nous usos i permetent alhora la seva recuperació 
com a elements del patrimoni arquitectònic de Vilanova. 

Per tant, de manera general, el nou planejament prestarà atenció a les preexistències de valor històric 
i ambiental. Amb aquest propòsit, el projecte de ciutat integra tot el que s’ha reconegut com a 
elements patrimonials i de valor paisatgístic en el Catàleg de Patrimoni històric-artístic i natural de 
Vilanova i la Geltrú. 

7. PREVEURE LA INTEGRACIÓ DELS ITINERARIS ACTUALS EN LA NOVA PROPOSTA 

Els dos principals itineraris que en l’actualitat creuen el sector de l’Eixample Nord són: 

• GR-92. Es tracta del sender de gran recorregut que recorre la costa catalana. Travessa l’Eixample 
Nord resseguint el marge occidental del torrent de la Pastera. La proposta d’ordenació garanteix la 
seva continuïtat gràcies a la qualificació d’espais lliures de l’entorn del torrent. 

• PR-143-1. Sender de petit recorregut que discorre pel camí dels Escalons, també en sentit nord-
sud. Es garanteix la seva continuïtat a través de la principal avinguda que travessarà la zona 
residencial. 

La major part de la resta dels camins actuals s’integren en la proposta de planejament, ja sigui a 
través de la qualificació d’espais lliures o a través de la trama urbana. 
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GR-92 en direcció Vilanova i la Geltrú resseguint el torrent de la Pastera 

 

8. FOMENTAR LA INTEGRACIÓ DELS ELEMENTS NATURALS I VALORS PAISATGÍSTICS EN LA PROPOSTA DE 
MODIFICACIÓ 

Els principals elements naturals i valors paisatgístics que concorren en l’àmbit de l’Eixample Nord 
corresponen essencialment als torrents que el travessen en sentit muntanya-mar, que són Sant Joan, 
Pastera i Peratallada. 

L’entorn d’aquests torrents s’integra en el sistema d’espais lliures del planejament. Ambdós sistemes 
(torrent de Sant Joan, per una banda, i el conjunt Pastera-Parellada) conformen uns eixos verds que 
travessen l’Eixample Nord i que permeten diversificar els usos de la proposta, amb la continuació dels 
sistemes naturals dins dels nous desenvolupaments  

 

 
Confluència de les lleres del torrent de la Pastera (esquerra) i Peratallada 
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Indicadors 

1. Superfície sistema d’espais lliures naturalitzat (m2) / superfície sistema d’espais lliures totals 
(m2) = 65 % 

2. Superfície de vegetació de ribera (m2) / superfície total del sector = 5 % 

3. Elements del paisatge tradicional protegits: 3 masies, murs de pedra. 

9. ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA, SEGONS LA NORMATIVA VIGENT, ATENENT LA 
SENSIBILITAT DE L’ÀMBIT 

El mapa de capacitat acústica de Vilanova defineix les zones de soroll lligades a la carretera C-31, que 
limita al nord amb el sector de l’Eixample Nord. 

 

 

 

Impacte acústic associat a la C-31 al seu pas per l’Eixample Nord, en període diürn (a dalt) i nocturn (a baix). Font: Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú 

 

L’ordenació proposada s’ha realitzat en coherència amb les zones de soroll derivades de les 
infraestructures existents i futures. 
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Així doncs, els fronts urbanitzats que confronten tant amb la carretera BV-2115 com amb l’autovia C-31 
és on s’ubiquen les àrees d’activitat. D’aquesta manera, se’ls garanteix una bona connectivitat, i 
alhora estableixen una franja de transició entre les infraestructures i el teixit residencial, de manera 
que aquest darrer compleixi amb la legislació vigent de soroll i no es donin nivells de contaminació 
acústica per sobre dels límits permesos. 

L’única excepció es dóna en les illes residencials que limiten directament amb la C-31 just a l’oest dels 
espais lliures definits pels torrents de la Pastera i Peratallada. En aquestes edificacions, s’hauran de 
definir mesures d’aïllament acústic en façana en base a allò establert pel Codi Tècnic de l’edificació. 

Pel que fa a la futura línia orbital ferroviària, el seu traçat a través de Vilanova i la Geltrú serà 
soterrat, per la qual cosa, no es preveu que es produeixin problemes de superació dels valors de soroll 
marcats per la legislació vigent. 

Indicadors 

1. Població potencial exposada a nivells acústics superiors a l’establert en la normativa vigent 
(habitants): 0 

10. MINIMITZAR LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

El Pla està situat en una zona de protecció moderada (E3) d’acord amb el Mapa de la protecció envers 
la contaminació lluminosa. Atenent a la vulnerabilitat de la zona, la il·luminació exterior ha de complir 
les condicions següents: 

1. Sistemes de regulació horària i de flux: 

� S’han d’instal·lar sistemes de regulació horària 

� En instal·lacions d’il·luminació exterior amb potència total instal·lada superior a 5 kW, s’han 
d’instal·lar reguladors de flux, excepte per raons de seguretat que s’han de justificar. 

2. Tipus de fonts de llum: 

� L’eficàcia de les làmpades ha de ser superior a 65 lm/W, a excepció de les destinades a 
il·luminació de seguretat i rètols que serà superior a 45 lm/W. 

� La temperatura de color de les làmpades ha de ser igual o inferior a 4.200 K, sempre que això 
no suposi contravenir la normativa en matèria de seguretat industrial o seguretat en el treball. 
En el cas que, per les exigències funcionals de la instal·lació s’hagin d’utilitzar làmpades 
diferents a les anteriors, s’han de tenir en compte les millors tecnologies disponibles en 
eficiència energètica i d’acord amb l’art. 9.d) de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, han d’emetre 
preferentment en la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga. 

3. El percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal·lat dels pàmpols ha de ser del 15 %. 

4. El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha d’ésser el fixat a la taula 
següent, en funció de la zona de protecció envers la contaminació lluminosa sobre la que tingui 
incidència: 

 

NIVELL MÀXIM D’IL·LUMINACIÓ INTRUSA  

Zona de protecció Il·luminació intrusa 

E2 5 lux 

E3 10 lux 
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9.  SEGUIMENT AMBIENTAL 

Un cop aprovat definitivament el planejament, s’ha d’implementar un programa de seguiment 
ambiental per al desenvolupament del mateix. L’objectiu principal d’aquest monitoratge és 
documentar, al llarg del temps, les repercussions que té el progressiu desplegament de les propostes 
del nou planejament.  

El seguiment ambiental del pla ha de centrar-se en verificar l’aplicació i eficàcia de les determinacions 
ambientals del pla. En general, són tots aquells desenvolupats en l’ISA i incorporats en la normativa, 
més els aspectes que s’han concretat en l’ordenació, i aquells altres de la gestió de les obres per al 
desenvolupament del pla. De manera particular s’apunten especialment els aspectes següents: 

• Connectivitat, que inclou especialment l’ordenació dels espais lliures, com la funcionalitat de les 
mesures de permeabilització. Concretament s’haurà de verificar: 

� Execució de les infraestructures de permeabilització, lligades als cursos superficials. 

� Ordenació i restauració dels espais lliures, en base a la matriu agro- forestal.  

� Millora de les lleres com espais centrals de connexió. 

• En relació al cicle de l’aigua, s’haurà de verificar: 

� Desenvolupament i funcionalitat de les estratègies de contenció quant als canvis de les 
condicions hidrològiques de la conca. 

� Execució i eficàcia de les mesures per garantir la qualitat de les aigües aportades a les lleres. 

� Millora de les lleres, i dels sistemes naturals que l’acompanyen. 

• En relació a les obres d’urbanització, i de les obres d’edificació, si més no en els primers anys de 
desenvolupament del pla, s’haurà de vetllar per l’eficàcia dels plans que es definiran per limitar 
les externalitats durant aquest procés, i concretament: 

� Pla de gestió de terres, que estableix un banc comú de dipòsit i préstec per compensar les 
obres d’urbanització i edificació durant l’execució del pla. 

� Pla d’accessos, que estableix també itineraris comuns, així com les condicions d’execució 
d’aquests accessos provisionals durant les obres mentre no es consolidin els vials definitius. 

� Pla de gestió de residus, que fa referència a les obres d’urbanització, com a l’aplicació de les 
gestió de residus en les obres d’edificació. 

� Control de la qualitat atmosfèrica. 

Consolidar el model ambiental desenvolupat per a l’Eixample Nord, té un temps principal en el 
desenvolupament del pla en els primers anys, transferint progressivament aquest seguiment a la gestió 
de la nova ciutat, i incorporant en el seu ús les millores que segur es desenvoluparan en aspectes 
ambientals, i que la ciutat anirà adoptant. Per tant, és complex estendre el seguiment ambiental més 
enllà de la consolidació de les obres d’urbanització, incloent tots aquells mecanismes de contenció que 
s’han definit per mantenir els efectes ambientals en les fronteres del propi pla. 

En aquest context, el funcionament de la nova ciutat, i el seu seguiment, sol·licitarà la transferència 
del seguiment dels indicadors, i que faran referència a dos aspectes: 

• Funcionalitat territorial 

� Connectivitat i qualitat dels espais lliures a través dels torrents 

� Qualitat de les lleres i de les seves aigües 

� Contenció dels canvis de les condicions hidrològiques de la conca 

• Sostenibilitat del model urbà 

� Consum d’aigua 
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� Gestió de residus 

9.1 EXECUCIÓ DEL PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL (PVA) 

Es preveu en el marc del Consorci un seguiment de l’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú, que 
establirà un mecanisme d’informació de les activitats o projectes, per verificar que la qualitat dels 
vectors ambientals es mantenen en els nivells autoritzats en relació als seus límits urbans, i alhora les 
mesures de restauració presenten coherència amb la resta de l’àmbit del pla. 

Per tant, la comissió de seguiment de l’Eixample Nord podrà estar formada per: 

• Promotors: Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord, format per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de l’Institut Català del Sòl. 

Si s’escau, estarà formada també pels següents òrgans: 

• Òrgan ambiental: Direcció General de Polítiques Ambientals, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

• Òrgan substantiu: Direcció General d’Urbanisme, del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

9.2 ESTRATÈGIA DE SEGUIMENT 

L’estratègia de seguiment es basa en tres capítols: 

• Definició dels nivells de seguiment 

• Indicadors de seguiment 

• Documentació 

9.2.1 Nivells de seguiment 

Els nivells de seguiment es defineixen en base a les fases de desenvolupament del pla, i al gestor o 
responsable de la seva execució o control. S’estableixen quatre nivells de seguiment: 

• Relatius a les obres d’urbanització 

• Relatius a les obres d’edificació 

• Relatius a la funcionalitat de les estructures comunes 

• Transferència d’indicadors de sostenibilitat del model urbà 

9.2.1.1 Relatiu a les obres d’urbanització 

Té per objectiu verificar la realització de les propostes definides en l’ordenació i d’altres mesures de 
correcció. Inclou la realització de les obres d’urbanització, vialitat, espais lliures i restauració d’espais 
degradats. 

Cada un dels projectes d’urbanització haurà d’incloure les mesures que li són d’aplicació, en relació al 
pla, i el seu propi pla de seguiment. S’elaboraran uns continguts mínims, que en tot cas seran els 
següents: 

• Implantació, on es definirà l’àmbit d’ocupació del projecte, i les instal·lacions necessàries per al 
seu desenvolupament. 

• Pla d’accessos compatible amb el desenvolupat de caràcter general pel Consorci. 
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• Pla de gestió de terres, compatible amb el desenvolupat de caràcter general pel Consorci. 

• Pla de gestió de residus. 

• Control atmosfèric, fent referència a les mesures de control de l’emissió de PM-10 durant al 
construcció. 

• Estratègies de connectivitat, que descriurà si ha de desenvolupar estructures de permeabilitat del 
conjunt del planejament, si s’escau, i l’ordenació dels espais lliures en relació a l’àmbit on 
s’inclogui. 

• Proposta de restauració de les superfícies generades, tant de caràcter permanent, com de caràcter 
temporal com accessos, instal·lacions auxiliars, etc. 

• Propostes de gestió, en el cas dels espais lliures, en coherència amb l’espai on es desenvolupi. 

Qui desenvoluparà les obres d’urbanització és el Consorci urbanístic per al desenvolupament del 
sector Eixample Nord, i serà doncs el responsable del seu seguiment.  

9.2.1.2 Relatiu a les obres d’edificació 

En allò relatiu a les condicions d’edificació el Pla de Vigilància es remet a la llicència emesa per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aplicació de la normativa urbanística. Per tant, el control 
ambiental del pla es deriva de forma directa de la normativa desenvolupada, sent la garantia la pròpia 
llicència. 

Un altre aspecte és allò relacionat amb els  plans comuns de reducció d’externalitats, que fa 
referència a l’Eixample Nord a: 

• Pla de gestió de terres 

• Pla de gestió de terres vegetals 

• Pla de gestió de residus 

El pla de gestió de terres té per objecte la compensació de terres dins del sector, i per tant evitar 
generar excedents de terres per a determinades obres, i préstecs per d’altres, en ambdós casos 
generant efectes fora dels límits del planejament. En general, les obres d’edificació són excedentàries 
en terres. 

Per tant, les llicències d’obres d’edificació hauran d’anar acompanyades, com a mínim d’un pla de 
gestió de terres, que definirà: 

• Balanç de terres 

• Qualitat de les terres 

• Destinació, preferentment per a compensar dèficits dins del sector. En cas de gestionar-les fora del 
sector, s’haurà d’especificar la destinació. 

• En el cas de terres vegetals, disposició de cedir-les al banc de terres de l’Eixample Nord. 

El responsable d’aquest nivell de seguiment serà l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a òrgan 
competent en l’atorgament de llicències. En aquest procés haurà de transferir les dades dels balanços 
de terres al Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord, que coordina els 
plans comuns de reducció d’externalitats, en el conjunt de l’àmbit, si més no en les primeres fases de 
desenvolupament. 
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9.2.1.3 Relatiu a la funcionalitat de les estructures comunes 

El pla estableix una sèrie de directrius i estratègies comunes a tot l’àmbit, per les quals es necessita 
una coordinació i seguiment també del conjunt. Aquestes són estratègies d’implantació, i per tant es 
desenvoluparan en els primers estadis del pla. 

El P.V.A. ha de vetllar per a què es portin a terme les mesures definides i que siguin efectives. 

• Connectivitat i continuïtat a través dels espais lliures 

En un primer estadi es vetllarà per a què es portin a terme les estructures de permeabilitat, 
s’ordenin els espais lliures, i que es potenciï la naturalitat dels cursos d’aigua, principalment els 
torrents de Sant Joan, d’en Parellada i de la Pastera. 

• Cicle de l’aigua, en dos sentits: 

� Quant a mesures de contenció d’externalitats, com canvi de les condicions hidrològiques de la 
conca, verificant la realització de les estructures de laminació. 

� Mesures de contenció de contaminants procedents de les aigües d’escolament superficials de 
carrers i zones urbanitzades, que tenen com a receptors els torrents.  

9.2.1.4 Transferència d’indicadors de sostenibilitat del model urbà 

L’Eixample Nord es presenta com un àmbit amb uns estàndards de qualitat ambiental alts, i per tant, 
ja des de la normativa urbanística, uns alts nivells d’exigència en relació a: 

• Consum d’aigua 

• Energia 

• Gestió de residus 

Durant l’execució de les primeres fases de desenvolupament del pla és el Consorci qui vetllarà pel seu 
desenvolupament, però en un determinat termini de temps, serà l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
qui gestioni aquest nou àmbit urbà. 

Per tant, cal un mecanisme de transferència dels indicadors de seguiment, des del Consorci cap a 
l’Ajuntament, ja des de l’inici de l’execució del pla. 

Aquesta transferència es farà a través de la Comissió de Seguiment, on hi ha representat l’Ajuntament 
i el Consorci com a promotors del pla. 

9.2.2 Indicadors de seguiment 

Per a cada un dels nivells de seguiment, en allò que sigui possible, s’han de definir els corresponents 
indicadors. 

En relació a les obres d’urbanització no es preveuen indicadors específics més enllà del nivell 
d’execució de les obres que es portin a terme. Per tant es defineix un indicador de seguiment que 
serà: 

1. % de realització de les obres d’urbanització, distingint: 

� 1.1. Vialitat 

� 1.2. Espais lliures 

� 1.3. Restauració d’espais degradats, inclosos els abocadors de residus i sòls contaminats 

En relació a les obres d’edificació els indicadors faran referència a la reducció d’externalitats, i 
concretament a la gestió de terres 
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2. Volum de terres gestionats dins el sector 

� 2.1. Terres d’excavació 

� 2.2. Terres vegetals 

En relació a les estructures comunes no s’estableixen indicadors de seguiment més enllà de la 
realització de les obres previstes: 

Tot allò relacionat amb les estructures comunes connectivitat: 

3. Realització de les estructures comunes: 

� 3.1. % d’ estructures de permeabilitat infraestructures respecte el total 

� 3.2. Estructures de laminació executades. Capacitat de laminació 

Finalment, quant als indicadors de sostenibilitat del model urbà, es defineixen indicadors de consum, 
respecte l’àmbit residencial: 

4. Sostenibilitat del model urbà 

� 4.1. Consum d’aigua per habitant (l/persona i dia), distingint la font. 

� 4.2. Generació de residus per habitant (Tn/any) 

� 4.3. Despesa energètica per habitant (kwh/any) 

9.2.3 Documentació 

Durant el desenvolupament del planejament, els diferents instruments incorporaran la documentació 
ambiental que correspongui, la qual, en tots els casos, i segons allò que aquí s’ha exposat, aportarà 
una avaluació de les mesures proposades, en base als indicadors introduïts, o aquells que es 
desenvolupin. 

Cada instrument de desplegament del Pla concretarà en un informe el resultat dels seus indicadors. 

Aquests indicadors, s’integraran en un únic sistema de gestió ambiental, que configurarà el Consorci 
urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord, durant les primeres fases de  
desenvolupament del Pla. 

Es preveu doncs tres nivells de documentació: 

• Informes d’indicadors del desplegament del Pla. Correspondran a una part específica de la 
documentació ambiental desenvolupada en els projectes d’urbanització i edificació. 

• Sistema Integrat de Gestió Ambiental del Pla. Integrarà el resultat del seguiment en les diferents 
fases i generarà els indicadors comuns, en els nivells definits. 

• Informes de seguiment ambiental, amb una periodicitat anual, que documentaran el seguiment 
integrat de gestió ambiental. 
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10.  DOCUMENT DE SÍNTESI 

10.1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

El present Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) s’emmarca en el procediment d’avaluació 
ambiental de plans i programes de la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
SECTOR VILANOVA NORD, inclòs al municipi de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. 

L’Administració actuant és el Consorci per al Desenvolupament Urbanístic de l’Eixample Nord, 
constituït per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl. 

L’any 1981 s’aprova definitivament el Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM 81) de Vilanova i la 
Geltrú, que classifica com a sòl urbanitzable no programat el sector de l’Eixample Nord. 

El 25 de juliol de 2001, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, publicada 
al DOGC núm. 3444, del 2 d’agost del 2001, s’aprova definitivament la Revisió del PGOM, que classifica 
el sector de l’Eixample Nord com a sòl urbanitzable delimitat, i preveu el seu desenvolupament en el 
primer quadrienni. 

La Comissió de Govern de l’Ajuntament aprovà definitivament el canvi de sistema d’actuació urbanístic 
de compensació a cooperació del sector Eixample Nord en sessió del 27 de desembre de 2005, per 
motiu del no desenvolupament en els terminis previstos del planejament. 

El Consorci de l’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú va contractar, el 24 de febrer de 2010, a la UTE 
Serra-Vives-Cartagena Arquitectes S.L.P. i Manuel Ruisánchez Arquitectes, S.L.P., en tant que 
guanyadors del concurs d’idees per a l’Ordenació de l’Eixample Nord, la redacció dels treballs de 
redacció de l’Avanç de Pla del Sector Eixample Nord i documentació complementària. 

D’acord amb la legislació Urbanística vigent, l’Avanç de Pla havia de contenir una proposta bàsica 
d’ordenació dividida en subsectors, que distribuís equilibradament edificabilitat, usos, densitat, 
tipologies, espais verds, equipaments i reserves per habitatges en règim de protecció. Així mateix, 
establir les determinacions referents a la xarxa viària bàsica, serveis corresponents i annexes 
complementaris. 

Per tot plegat, i a fi de proporcionar al Consorci VNG Nord criteris per avaluar tant la bondat del 
procés que se suggereix, com els canvis pertinents en les hipòtesis inicials, es va presentar un Aplec 
d’estudis i documents provisionals de proposta d’ordenació i gestió per al sector Eixample Nord / Platja 
Llarga, l’abril del 2011. 

El document de l’Avanç de Pla es va lliurar definitivament el desembre del 2013 i el febrer de 2014. La 
comissió de seguiment formada pels serves tècnics i jurídics de l’Ajuntament, l’Incasòl, el gerent i 
altre personal del Consorci van donar el vistiplau al document lliurat. 

Per fi, en data 14 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci va donar el vistiplau al document 
de l’Avanç de Pla. 

Aquesta Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana al Sector Eixample Nord es va 
adjudicar a la UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P.-Manuel Ruisánchez, Arquitectes S.L.P. el 
5 de desembre de 2013 per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El seu objecte és el d’integrar els 
treballs, documents, proposta d’ordenació i divisió en nous sectors continguts en l’Avanç de Pla del 
referit sector. 
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10.2 PRESENTACIÓ DEL PLA 

L’àmbit del pla es troba al nord del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, entre la Ronda Ibèrica i la 
carretera C-51. Està emmarcat en un sector que el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) 
inclou com a sistema d’assentament. El PTMB considera Vilanova i la Geltrú com un àmbit de 
reforçament nodal metropolità mitjançant la seva inclusió en una àrea urbana de desenvolupament 
nodal. Entre d’altres coses, preveu que l’Eixample Nord esdevingui nova centralitat urbana i el 
considera com a àrea d’extensió urbana d’interès metropolità, preveient la millora de la xarxa viària 
(BV-2115 i C-15), i plantejant la possibilitat de traslladar la xarxa de rodalies actual del litoral al sud 
de l’àmbit de l’Eixample Nord. 

De la seva banda, el Pla general d’ordenació de Vilanova i la Geltrú, de l’any 2001, classifica el sector 
de l’Eixample Nord com a sòl urbanitzable delimitat d’ús residencial i serveis, i preveu el seu 
desenvolupament en el primer quadrienni. La normativa del PGOM indica que aquest sector admet ús 
residencial i usos industrials i terciaris, essent l’única zona de desenvolupament mixt del municipi. 
Delimita un espai de 103 ha, amb una densitat màxima bruta de 75 habitatges/ha. 

10.3 SÍNTESI DE L’ESTUDI DEL MEDI I RISCOS 

10.3.1 Medi físic 

El clima de l’àmbit d’estudi és mediterrani litoral, amb dos o tres mesos subhivernal i un estiu de 
quatre mesos amb dos d’àrids. La temperatura mitjana anual volta els 16 ºC, i oscil·la entre els 9 ºC 
dels mesos més freds i els 24 ºC dels més càlids. Les temperatures màximes absolutes se situen per 
sobre dels 35 ºC, mentre que les mínimes absolutes són negatives. La precipitació mitjana anual és de 
575 mm, amb un regim interanual oscil·lant i diferències notables entre anys. 

Quant a les característiques geològiques de la zona, l’àmbit se situa a la cubeta de Vilanova – Sant 
Pere de Ribes. Es tracta d’un con de dejecció que constitueix un ventall al·luvial antic, amb la 
presència de sòls molt aptes per a l’activitat agrícola. La geomorfologia del terreny mostra una zona 
plana amb altituds decreixents en direcció sud-est. Els pendents no superen, gairebé en cap punt, el 10 
%. 

Pel que fa a la hidrologia, l’Eixample Nord s’ubica a la conca hidrogràfica del Garraf-Foix, i hi 
transcorren diversos torrents: Frederic, Parellada, Pastera i Sant Joan. El de la Pastera i de’n Parellada 
conflueixen a la part inferior de l’àmbit, i transcorren molt encaixats. El de Sant Joan presenta una 
llera molt poc definida. Tots ells es caracteritzen per un règim mediterrani. Quant a la hidrologia 
subterrània, la zona correspon a la massa d’aigua subterrània del Garraf. No s’ubica sobre cap aqüífer 
vulnerable per contaminació de nitrats, segons Decrets 283/1998 i 476/2004, ni sobre aqüífers 
protegits (Decret 328/1998). 

Respecte a la qualitat atmosfèrica, s’han avaluat els següents paràmetres: 

• Qualitat de l’aire: Vilanova i la Geltrú es troba a la zona de qualitat de l’aire 3 (Penedès – Garraf), 
caracteritzada per nuclis urbans de grandària mitjana. La vulnerabilitat per al CO, PST i SO2 són 
molt baixes o baixes, la qual cosa implica nivells de capacitat moderats. 

• Qualitat acústica: el mapa de capacitat acústica del municipi defineix la zonificació acústica per la 
Ronda Ibèrica u la BV-2115, ambdues confrontants amb l’Eixample Nord, estan classificats com a 
zona B. També es presenta la modelització de l’impacte acústic derivat del pas de l’autovia C-31 
pel nord de l’àmbit. 

• Contaminació lumínica: segons el Mapa de Contaminació Lumínica de Catalunya, elaborat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el territori afectat pel 
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planejament es considera zona E3 (àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà 
o urbanitzable) i limita al nord parcialment amb zona E2 (sòl no urbanitzables fora d’un espai 
d’interès natural, o d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa Natura 2000. 

• Exposició a camps electromagnètics: pel que fa a les radiacions de la xarxa de distribució 
d’energia elèctrica, no es disposa de mesures d’emissions, de manera que no es pot determinar si 
existeix algun punt sotmès a valors de camp electromagnètic superiors als que estableix la 
normativa vigent. 

10.3.2 Medi natural 

La vegetació de l’àmbit d’estudi està constituïda per comunitats relacionades amb els usos dels 
terrenys lliures d’edificació, la major part vinculada als conreus agrícoles herbacis però també als 
erms, torrents, vores de camins i solars periurbans degradats. Les comunitats vegetals de l’espai estan 
dominades per l’estrat herbaci i, en menor proporció, es localitza també cert estrat arbustiu, tot i que 
sense aparèixer en el total de l’àmbit cap comunitat vegetal complexa (brolles, màquies o pinedes). 
Destaquen, per sobre de la resta, els elements de la xarxa fluvial representats pels torrents de Sant 
Joan situat al sud-oest del sector i els torrents de la Pastera i d’en Parellada situats al nord-est 
discorrent en paral·lel fins a la seva confluència. Les principals comunitats vegetals presents són: 

• Comunitats de tipus herbaci associades a antics camps de conreu: albellatges (Hiparrhenia hirta), 
fenàs (Brachypodium sp.), plantatges (Plantago sp.), etc. 

• Comunitats herbàcies associades a camps de conreu en actiu i marges: borratges (Borago 
officinalis), roselles (Papaver rhoeas), fumàries (Fumaria sp.), etc. 

• Comunitats nitròfiles típiques de solars periurbans: cards (Cardus sp. / Syllibum sp.), ravenissa 
blanca (Diplotaxis erucoides), fonoll (Phoeniculum vulgare), etc. 

• Comunitats d’esbarzerar i de canyar associades a les lleres de torrent: esbarzer (Rubus ulmifolius), 
ortiga (Urtica dioica), canyes (Arundo donax) i algun exemplar de margalló (Chamaerops humilis) 
entre d’altres espècies. 

La fauna potencialment present a l’àmbit és de tipus oportunista lligada als sistemes molt heterogenis 
i antropitzats. També es troben espècies de caràcter generalista, lligades als espais oberts, espècies 
associades a torrents i per últim, espècies lligades a conreus amb conills (Oryctolagus cuniculus), 
perdius (Alectoris rufa) i alguns rèptils. Els grans mamífers associats a ambients més tranquils són 
difícils de trobar, així com els amfibis. Quant a les aus, són el grup més diversificat i abundant a 
l’àmbit ja que l’aïllament del sector per vies de comunicació no suposa un element determinant per a 
aquest grup. La presència de talussos verticals relativament alts en alguns trams dels torrents existents 
a l’àmbit d’estudi aporta un hàbitat adequat per a determinades espècies com l’abellerol (Merops 
apiaster). 

A l’àmbit d’estudi no hi ha cap zona catalogada o protegida (inclosa en algun espai d’interès natural, 
xarxa Natura 2000, zones humides o altres espais protegits). Els espais protegits més propers són, en el 
cas de la xarxa Natura 2000, l’espai anomenat Serres del Litoral Central (codi ES5110013) situat al 
nord, i en el cas del PEIN, el de capçaleres del Foix al sud-oest i les Costes del Garraf a l’est de l’àmbit 
(DTS 1996 i 2006). 
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10.3.3 Medi antròpic 

Quant al paisatge, els elements que configuren l’àmbit són els següents: 

• Els diversos torrents, que travessen de N a S el sector i estructuren la xarxa de camins i el 
parcel·lari en un context marcat pels escassos pendents i l’escassa visibilitat perimetral i interna.  

• La xarxa de camins, que en alguns casos es troben delimitats per murs de pedra, essent aquest un 
dels elements patrimonials significatius a part de les edificacions catalogades. 

• Els usos agrícoles, amb un extensió encara significativa però en part abandonats (erms o 
matollars), que també donen lloc a bona part de les edificacions, algunes d’interès patrimonial i 
d’altres amb un estat avançat de degradació. 

• Les edificacions industrials, en un percentatge significatiu abandonades o en un estat de 
degradació notable. 

• L’horta, en bona part marginal utilitzant materials residuals (somiers, etc.). 

• La proximitat al nucli urbà, com a horitzó present des de bona part de l’àmbit, i l’existència d’usos 
complementaris al nucli urbà, com ara dues zones d’aparcament asfaltades. 

• L’abundància de xarxes de transport d’electricitat, molt presents arreu de l’àmbit, així com 
l’existència d’una estació transformadora d’electricitat i una estació associada a la canalització de 
gas. 

Per la seva banda, el mapa dels paisatges de Catalunya, que defineix 135 unitats de paisatge 
identificades a través de l'anàlisi de multitud de factors i de la seva interacció, situa l’àmbit de 
planejament dins la unitat Plana del Garraf. 

Pel que fa als usos i ocupacions, l’àmbit d’estudi presenta un mosaic d’usos del sòl dispars amb una 
clara estructura periurbana. Inicialment presentava un ús majoritàriament agrícola, però actualment 
sols una tercera part de la superfície es destina a aquest ús, amb un domini dels conreus herbacis i 
d’horta i una presència reduïda de vinya i conreus llenyosos. Tanmateix, també una tercera part de la 
superfície total conforma un sistema d’espais marginals i en desús que es poden classificar dins les 
categories de conreus abandonats, sòls erms i matollars. El territori també acull diverses instal·lacions 
agropecuàries (principalment hivernacles i granges amb la seva parcel·la associada) que ocupen un 10% 
de la superfície total i de les quals no totes són operatives. Entre els nous usos dels espais agrícoles cal 
destacar l’extensió de les zones relacionades amb l’hípica. El territori no presenta cap àrea forestal 
més enllà de les zones de matollars per l’abandonament agrícola. Existeix una xarxa hidrològica de 
torrents important. 

Quant al patrimoni cultural, no es localitza cap BCIN dins de l’àmbit d’estudi. S’hi localitzen cinc 
elements del Pla Especial i Catàleg de Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú. Tres 
d’ells estan protegits (Torre d’en Granell, Els Esbarjos i Xalet d’en Panxo Ferrer) i altres dos només 
inventariats (Sínia Alzina i Mas Xicarró de Baix). 

Respecte a les característiques socioeconòmiques, Vilanova i la Geltrú compta amb una població de 
65.890 habitants, i una densitat de 1.938,5 hab./km2. El municipi té un 14% de població estrangera i 
presenta la següent distribució poblacional per edats: 15,5% per al grup de 0 a 14 anys, 68,7% per al 
grup de 15 a 64 anys i 15,8% per a la població de més de 65 anys. 

10.3.4 Identificació i avaluació de riscos 

La Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT (Agència Catalana de l’Aigua, 2003) 
no inclou càlculs hidràulics per als torrents de l’àmbit, però si que delimita zones potencialment 
inundables des d’un punt de vista geomorfològic entorn del Torrent de Sant Joan, el Torrent de la 
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Pastera i el Torrent d’en Parellada. S’han elaborat estudis específics que s’adjunten amb el present 
document. 

Quant al risc d’incendis forestals, l’àmbit se situa en un entorn de risc baix, llevat de les cotes més 
elevades de la C-31, on el risc és alt o molt alt. El municipi consta a l’annex del Decret 64/1995 com a 
municipi d’alt risc d’incendi. 

El risc geològic mostra que l’erosionabilitat potencial de l’àmbit és inapreciable, i no hi ha risc 
geològic gravitatori potencial. 

10.4 ALTERNATIVES 

S’han definit un conjunt de tres alternatives. Les característiques principals de cadascuna d’elles 
s’exposen a continuació: 

• Alternativa 0. Planteja consolidar l’estat actual de l’àmbit d’estudi. En l’actualitat, l’àmbit està 
caracteritzat per ser un territori clarament periurbà, el que suposa una barreja d’usos desordenada 
entre activitats agrícoles i àrees industrials, en molts casos en procés d’abandonament i 
degradació. Aquesta tònica d’àmbits degradats és només interrompuda en les zones on els usos 
agraris es mantenen ordenats i en bon estat de conservació, així com al voltant d’alguns elements 
patrimonials singulars. 

• Alternativa 1. Correspon a l’aplicació del planejament urbanístic municipal a Vilanova i la Geltrú, 
corresponent a la Revisió del Pla General d’Ordenació de l’any 2001, que classifica el sector de 
l’Eixample Nord com a sòl urbanitzable delimitat d’ús residencial i serveis, i preveu el seu 
desenvolupament en el primer quadrienni. 

• Alternativa 2. Resol el gruix de les funcions residencials, terciàries i productives mitjançant una 
barreja de teixits urbans diferenciats i dues àrees-projecte corresponents a una peça de nova 
centralitat i una actuació residencial unitària. En global, la proposta preveu destinar entorn el 64% 
de la superfície de l’àmbit a sistemes i el 36% a aprofitaments privats. La major part de sistemes 
corresponen a viari, del que se’n distingeix el bàsic, el secundari i el de prioritat restringida. El 
verd urbà es distingeix en parc urbà i jardí urbà. Els aprofitaments són residencials, terciaris i 
industrials. 

De l’anàlisi d’alternatives efectuada, primerament es descarta l’aplicació de l’alternativa 0. La seva 
aplicació comportaria la consolidació del procés de degradació i abandonament que actualment té lloc 
en diferents punts de l’àmbit. Aquesta situació, si bé no és extensible a la totalitat de l’Eixample Nord, 
sí que es dóna en molts punts, degut principalment a: l’abandonament de l’activitat industrial i la 
conseqüent proliferació d’àmbits degradats, l’abandonament d’elements del patrimoni arquitectònic 
de la zona i la proliferació d’edificacions i microparcel·lacions lligades a l’agricultura, amb la creació 
de nuclis urbanitzats. 

Entre les alternatives 1 i 2, la 2 compleix amb els objectius que s’estableixen en la present modificació 
de planejament de manera més concisa que l’alternativa 1. L’opció 2 defineix uns eixos viaris 
estructurals, que permeten una bona connexió entre el sòl urbà ja consolidat i la resta del territori. A 
més a més, la proposta defineix un sistema d’espais lliures que permet la penetració dels espais 
naturals definits a través dels eixos que conformen els principals torrents creant un nou espai urbà, i 
reforçant alhora l’actual sistema hidrològic. L’alternativa 2, a més, integra totes les preexistències de 
valor històric i ambiental recollides en el Catàleg de Patrimoni històric-artístic i natural de Vilanova i la 
Geltrú, i defineix una ordenació compatible amb el risc d’inundabilitat. 
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10.5 PROPOSTA DE PLANEJAMENT 

La proposta definida per l’alternativa escollida s’assenta sobre un sistema d’espais lliures que 
penetren en el teixit urbà a través dels eixos definits pels torrents que travessen el sector de 
l’Eixample Nord. Aquests corredors naturals permeten reforçar les relacions de continuïtat en sentit 
transversal, als quals se’ls hi ha d’afegir l’ampli espai intersticial entre els teixits urbans adjacents, 
així com els espais lliures de proximitat, localitzats a l’interior dels diferents teixits urbans, i que 
complementen els anteriors. 

 

 

 

La proposta disposa la xarxa d’equipaments en els espais de transició entre els teixits residencials i els 
grans parcs públics. Destaca el sistema d’equipaments que es configura al voltant del parc-corredor 
definit pels torrents de la Pastera i d’en Parellada. Per la seva banda, el sistema viari bàsic s’assenta 
sobre quatre eixos verticals, un de diagonal i tres rondes travesseres, que defineixen unes grans illes de 
contingut funcional i morfològic diversos. Quant als usos residencials, la proposta resol aquests 
aspectes per mitjà d’una barreja de teixits urbans diferenciats i dues àrees projecte corresponents a 
una peça de nova centralitat i una actuació residencial unitària. Per últim, els teixits d’activitats es 
disposen en proximitat a la vialitat general, per tal d’evitar conflictes de mobilitat i confort als teixits 
residencials. 

10.6 IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I DE LES 
DEMANDES ADDICIONALS 

La demanda de recursos s’ha analitzat en dos gran capítols: 

• Demanda de sòl 

• Demanda de recursos, que alhora es divideix en: 

� Abastament d’aigua 

� Sanejament d’aigües residuals del procés. 

� Generació de residus. 
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La demanda de sòl es concreta en una superfície de 106,45 ha, de les quals un 70 % correspon a sòls 
rurals, i un 30 % a sòls urbans. 

Quant a la demanda de recursos, es preveu unes necessitats de 998.462,8 m3 d’aigua per a abastament, 
i 798.770,2 m3 de sanejament. Com a conseqüència del nou planejament, es produirà un increment del 
33,4 % de la producció actual de residus a nivell municipal, la qual cosa requerirà de la instal·lació de 
90 contenidors de vidre, 90 de paper i cartó, 90 d’envasos lleugers, 155 d’orgànica i 155 de rebuig. 

10.7 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I MESURES 
PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 

Es fa l’avaluació del planejament, i es verifica i justifica la congruència del pla amb els objectius 
ambientals establerts: 

REALITZAR UN CONSUM DEL SÒL ADEQUAT 

S’ha potenciat la compacitat de les estructures urbanes, de tal manera que es permet alliberar el sòl 
dedicat als sistemes lliures, que s’estructuren al llarg dels torrents que travessen l’àmbit. No obstant 
això, el nou planejament comportarà un augment significatiu dels nivells d’escolament superficial. 

En l’escenari de màxim desenvolupament de l’Eixample Nord, es preveu la construcció de 7.341 nous 
habitatges, que elevaria el parc total del municipi fins a 40.091, la qual cosa representa un augment 
del 22 %. 

INCLOURE ELS TORRENTS PRINCIPALS DE L’ÀMBIT DINS EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Es defineix un sistema d’espais lliures lligat al recorregut dels torrents, que permet la continuïtat 
d’aquests sistemes cap a l’interior de la ciutat, creant espais de transició en el continu urbà que 
permeten teixir un sector amb diversitat d’usos i integrat en el seu entorn natural. Es reforçarà el 
paper de la vegetació associada als esmentats torrents. 

Aquests espais lliures a nivell territorial es complementen amb uns espais lliures de proximitat. 

MINIMITZAR ELS EFECTES EN EL CANVI CLIMÀTIC 

A continuació es proposen una sèrie de bones pràctiques a seguir:  

• Instal·lació de filtres de partícules als vehicles públics i substitució de vehicles vells per nous de 
gas (GNC).  

• Creació de nous carrils bus.  

• Creació de carrils bicicleta i promoció del seu ús. 

• Promoció de l’ús d’energies renovables. 

• Establiment de la màxima eficiència i aprofitament de la llum natural en els nous usos. 

És important introduir els criteris ambientals i energètics en la planificació i gestió del transport. El 
transport públic consumeix menys i és molt més eficient energèticament. La millor percepció és 
contrastar el consum de combustible en vers el nombre de desplaçaments realitzats en vehicles 
motoritzats:  

• El transport públic col·lectiu consumeix un 4,9 % del combustible consumit pel transport en 
superfície per a realitzar un 27,7 % dels desplaçaments totals.  

• El vehicle privat gasta un 95,1 % del combustible consumit per a fer un 72,3 % dels desplaçaments 
totals. 
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Es preveu el foment del transport públic, el vianant i la bicicleta, per tal de prioritzar l’ús de l’espai 
públic de les persones. Així mateix, es preveu un nodus de mobilitat intermodal ferrocarril-bus. 

PREVENIR ELS RISCS NATURALS 

Els riscos associats a l’àmbit d’estudi se centren principalment en el risc d’inundabilitat associat als 
diferents torrents que en sentit muntanya-mar creuen el territori. Paral·lelament al present document 
s’ha realitzat un estudi d’inundabilitat del sector de l’Eixample Nord, que presenta els següents 
resultats: 

• Torrent de Mas d’en Puig. Intercepció i desviament cap a la llera principal del Torrent de Sant Joan 
just abans de creuar la C-31. 

• Torrent de Sant Joan. Es proposa per tant una remodelació de la llera, amb un lleuger 
aprofundiment i eixamplament de la llera artificial actual, per tal de permetre la seva 
naturalització i integració amb l’entorn a la vegada d’assegurar-ne una capacitat de desguàs 
adequada que eviti la dispersió de les majors avingudes cap al casc urbà. 

• Torrent de la Pastera i torrent d’en Parellada. Les obres de reordenació dels cabals dels torrents 
que travessen el nucli urbà de Vilanova i la Geltrú afecten de manera directa als dos torrents 
esmentats al seu pas per l’Eixample Nord, per això les modelitzacions s’han realitzat valorant 
diferents estadis de desenvolupament de les obres. En general, únicament la zona per a període de 
retorn de 500 anys s’allunya de la llera. 

VALORAR LA CONVENIÈNCIA D’INCORPORAR ELEMENTS CARACTERÍSTICS DEL PAISATGE TRADICIONAL 

La proposta és compatible amb aquest objectiu i es preveu que en fases posteriors es concreti el nivell 
de preservació.  

INTEGRAR ELS ELEMENTS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

En aquest sentit, pren especial rellevància el suport en la xarxa d’equipaments prevista de tres de les 
masies existents en el sector, que es reconvertiran mitjançant projectes de rehabilitació en 
equipaments públics, atorgant-hi, d’aquesta manera, nous usos permetent alhora la seva recuperació 
com a elements del patrimoni arquitectònic de Vilanova. 

PREVEURE LA INTEGRACIÓ DELS ITINERARIS ACTUALS 

Els dos principals itineraris que en l’actualitat creuen el sector de l’Eixample Nord són: 

• GR-92. La proposta d’ordenació garanteix la seva continuïtat gràcies a la qualificació d’espais 
lliures de l’entorn del torrent. 

• PR-143-1. Es garanteix la seva continuïtat a través de la principal avinguda que travessarà la zona 
residencial. 

FOMENTAR LA INTEGRACIÓ DELS ELEMENTS NATURALS I VALORS PAISATGÍSTICS 

L’entorn dels principals torrents s’integren el sistema d’espais lliures del planejament. Ambdós 
sistemes (torrent de Sant Joan, per una banda, i el conjunt Pastera-Parellada) conformen uns eixos 
verds que travessen l’Eixample Nord i que permeten diversificar els usos de la proposta, amb la 
continuació dels sistemes naturals dins dels nous desenvolupaments  

ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA 

L’ordenació proposada s’ha realitzat en coherència amb les zones de soroll derivades de les 
infraestructures existents i futures. 
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L’única excepció es dóna en les illes residencials que limiten directament amb la C-31 just a l’oest dels 
espais lliures definits pels torrents de la Pastera i Peratallada. En aquestes edificacions, s’hauran de 
definir mesures d’aïllament acústic en façana en base a allò establert pel Codi Tècnic de l’edificació. 

MINIMITZAR LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

El Pla està situat en una zona de protecció moderada (E3) d’acord amb el Mapa de la protecció envers 
la contaminació lluminosa. Atenent a la vulnerabilitat de la zona, la il·luminació exterior ha de complir 
les condicions següents: 

1. Sistemes de regulació horària i de flux. S’han d’instal·lar sistemes de regulació horària i en 
instal·lacions d’il·luminació exterior amb potència total instal·lada superior a 5 kW, s’han 
d’instal·lar reguladors de flux 

2. Tipus de fonts de llum. L’eficàcia de les làmpades ha de ser superior a 65 lm/W i la temperatura de 
color de les làmpades ha de ser igual o inferior a 4.200 K 

3. El percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal·lat dels pàmpols ha de ser del 15 %. 

4. El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha d’ésser el fixat a la taula 
següent, en funció de la zona de protecció envers la contaminació lluminosa sobre la que tingui 
incidència: 

 

NIVELL MÀXIM D’IL·LUMINACIÓ INTRUSA  

Zona de protecció Il·luminació intrusa 

E2 5 lux 

E3 10 lux 

 

10.8 TRÀMIT I CONCLUSIONS 

El present document, Informe de Sostenibilitat Ambiental, segueix el tràmit de procediment 
d’avaluació ambiental. Aquest, juntament amb la resta de documents que conformen la modificació de 
planejament, que s’acompanya, incorpora les prescripcions del Document de Referència emès pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Aquests documents conjuntament, i un cop aprovats inicialment per part de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, es posaran a exposició pública per un període de 45 dies. 

Amb les determinacions de l’exposició pública, i dels informes sectorials que correspongui, es portarà a 
terme la redacció definitiva de la modificació de planejament i de l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental. En el mateix moment es portarà a terme conjuntament amb l’òrgan ambiental la redacció 
de la Memòria Ambiental. 

L’òrgan ambiental informarà la Memòria Ambiental. 

En l’aprovació definitiva, mitjançant una declaració, s’ha de fer constar la presa en consideració de 
l’ISA i de la memòria ambiental en l’adopció de la resolució corresponent. 
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ANNEX 1. FITXA DE LA UNITAT DE PAISATGE 7. PLANA DEL GARRAF
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