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1 INFORME 

1.1 ANTECEDENTS 

Cales de Pachs SA, com a titular de la pedrera Coll Ferran, promou el Pla Especial 
d’Ordenació de l’activitat extractiva que proposa un augment de la superfície d’explotació.  

Entre els documents aportats en la fase d’aprovació inicial, el Document Inicial Estratègic 
defineix les característiques bàsiques de la proposta; diagnostica i avalua els aspectes 
ambientalment rellevants.  

En relació això, des de l’Àrea de Territori i Espai Urbà de la Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i 
Medi Ambient, s’emet un informe ambiental pel tràmit d’aprovació inicial que analitza els 
diferents vectors ambientals recollits en l’Avaluació Ambiental Estratègica (Document Inicial). 

Amb data de 31 d’octubre de 2018, l’Ajuntament emet l’informe que entre d’altres coses 
demana: 

Figura 1: Retall de l’informe del Servei de Medi Ambient – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 

Des del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s’analitzen les 
consideracions i les mesures proposades a l’EAE en relació el risc d’incendi forestal. L’EAE 
proposa una franja de protecció o espai de protecció (EP) de 25 metres amb l’objectiu de 
minimitzar el risc de possibles incendis forestals i alhora donar compliment a les mesures 
definides per la Llei 5/2003. 

En relació això, es redacta el present document per aportar nova informació en relació a les 
mesures de prevenció d’incendis amb l’objectiu que aquesta sigui tinguda en compta i 
permeti valorar en positiu les mesures aplicades per part dels promotors, en concret 
l’execució de la franja de protecció contra incendis forestals. 

 

1.2 OBJECTIUS 

1.2.1 OBJECTIUIS GENERALS 

L'objectiu d'aquest document és aportar la documentació tècnica necessària per a la definició 
de les mesures de prevenció d’incendis forestals més adients, que donin resposta a la 
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obligació de minimitzar el risc d’incendi i fer-ho amb la menor afectació possible als valors 
naturals de l’entorn. 

El present document pretén aportar arguments al disseny del traçat de la franja perimetral de 
protecció i detallar les previsions tècniques d’aplicació al procés per a la realització de la 
franja, així com totes les mesures d’aplicació previstes. 

 

1.2.2 OBJECTIUIS PARTICULARS 

• Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal a l’interior de l’activitat. 

• Reduir el risc de propagació d’un incendi cap a l’exterior del perímetre d’explotació. 

• Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la zona. 

• Facilitar l’accés de la maquinària per executar la franja i per al seu manteniment 
posterior. 

• Protegir l’entorn natural. 

 

1.3 MARC JURIDIC 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

• Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures 
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals. 

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

• Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003. 

• Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, 
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Article 204. Modificació 
de la Llei 5/2003. 

• Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

• Ordre del 9 d’abril de 1964, de l’Ordenança general de seguretat i higiene al treball. 
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• Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
legislació en matèria d’aigües a Catalunya. 

• Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament del domini públic 
hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener. 

• Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 
d’octubre. 

• Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 
188/2010, de 23 de novembre. 

 

1.4 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

En quan a les mesures de prevenció d’incendis, el redactat de l’EAE busca el compliment de 
la Llei 5/2003 entenent que és el marc normatiu que obliga l’activitat. Si bé dita Llei obligava 
molt directament a les urbanitzacions, afectava també a les edificacions i instal·lacions amb la 
única excepció de les edificacions i les instal·lacions destinades a explotacions agrícoles i 
ramaderes i els habitatges que hi són vinculats.  

Cal assenyalar també que aquesta Llei ha patit successives modificacions: la primera l’any 
2014 amb la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, que reescriu diferents articles, precisament per incloure nuclis urbans, 
edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, sense excepcions. Així, l’article 179 té 
per títol Modificació de la Llei 5/2003. En el punt 1 modifica justament el títol que resta 
redactat de la següent manera: 

“Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals” 

Es modifica també l’Article 1, Objecte de la Llei, justament per incloure els elements obligats 
citats anteriorment i eliminar les excepcions. 

La Llei torna a ser modificada el 2017 per incorporar la taxa com a figura impositiva, sense 
que tingui cap transcendència en el present procediment. 

Si es pren com a marc normatiu la Llei 5/2003, el reglament que desplega aquesta norma és 
el Decret 123/2005 que regula els requeriments que preveu la Llei, entre ells la franja exterior 
de protecció, i les condicions de manteniment de les parcel·les interiors protegides per la 
franja. 

Per últim, cal destacar que la pedrera de Coll Ferran és una explotació que està en 
funcionament des de fa més de 50 anys. Actualment disposa de totes les mesures de 
prevenció d’incendis implantades d’acord la normativa vigent i avalades pels diferents 
organismes competents que executen la funció inspectora pertinent. 

La voluntat dels òrgans gestors de l’explotació és mantenir la política de protecció i prevenció 
que s’ha aplicat fins a dia d’avui, amb els mateixos criteris d’excel·lència, funcionalitat i 
respecte a l’entorn natural que han primat durant aquests anys d’explotació. 



Prevenció d’incendis – pla especial ordenacio pedrera coll ferran 
INFORME TÈCNIC  

  

 

 
 
 

 
 
6 

 

ÀPEX │ C/Ultònia 14 – entl 1ª │ 17002 Girona │ www.projectapex.cat 

 

1.5 DISSENY DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ 

La planificació d’una franja perimetral per una activitat extractiva planteja un repte motivat per 
la mutació de l’element a protegir.  

El disseny de la infraestructura de protecció per a la pedrera Coll Ferran, ha de donar resposta 
tan a l’explotació actual com a l’ampliació de la zona d’explotació, que defineix un àmbit 
territorial extens, unes 13 hectàrees. La realitat és que la zona d’explotació a curt i mitjà 
termini en cap cas ocuparà la superfície total prevista en el Pla Especial. La previsió 
d’explotació de la zona d’ampliació és a 77 anys (durada de la concessió d’explotació actual 
autoritzada), de manera que projectar una franja de protecció de tipus perimetral al límit de la 
zona d’ampliació, manca de tota funcionalitat. A més, deixa en el seu interior una zona forestal 
que s’estendria entre l’explotació efectiva i el límit de l’àmbit del Pla Especial. En aquest cas, 
per dotar la franja d’efectivitat, seria necessari el tractament de la vegetació d’una gran 
superfície forestal (tot l’àmbit del Pla Especial) que implicaria costos ecològics tan importants 
com innecessaris a dia d’avui.  

Amb l’afany de cercar la màxima funcionalitat de la infraestructura, es proposa una franja de 
protecció evolutiva, que es mantingui sempre entorn el perímetre d’explotació actual i que es 
desplaci quan l’explotació guanyi superfície. Els efectes positius d’aquest disseny son: 

• Funcionalitat: Augmenta al apropar-se a l’element a protegir. 

• Afectació zona degradada: Les zones més properes a l’activitat son les més 
antropitzades i solen presentar uns valors ecològics menors. 

• Menys superfície d’afectació: S’elimina la necessitat de tractar la totalitat de l’àmbit del 
Pla Especial (zona interior entre el límit de l’explotació i el límit del Pla Especial) 

• Menor impacte ambiental: conseqüència dels punts anteriors. 

 

1.6 DIMENSIONAT DE LA FRANJA 

La franja proposada complirà les mesures d’aplicació previstes per la llei 5/2003 i allò requerit 
a l’informe preceptiu en matèria de prevenció d’incendis forestal que emetran els òrgans 
competents en virtut de l’Article 40 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 

La infraestructura de prevenció d’incendis es projecte d’amplada superior als 25 metres, 
resultat de l’aplicació de dos mesures complementaries: l’establiment d’una franja de 
seguretat de 10 metres i una franja de protecció de 25 metres a continuació. Les dues 
mesures es defineixen com a: 

• Franja de seguretat: concebuda com una franja de terreny permanent lliure de 
vegetació baixa i arbustiva, d’arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de 
material que pugui propagar el foc. 
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• Franja exterior de protecció: una franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 
metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix 
les característiques establertes en el Decret 123/2005 que desplega la Llei 5/2003. 

Es proposa, immediatament a continuació del límit de l’explotació, consolidar una franja de 
seguretat de 10 metres d’amplada. En cas d’existència d’un vial o camí, o en el cas de 
projectar-se, aquest compliria amb les funcions d’aquesta zona de seguretat lliure de tot tipus 
de vegetació i de restes vegetals o qualsevol tipus de material combustible. 

Molts incendis forestals s’inicien en zones d’ús antròpic properes a les zones forestals, 
malgrat és cert també que no s’ha produït cap incendi amb origen a l’activitat objecte del 
present document. 

Per consegüent, es creu necessari consolidar de manera concreta una franja de seguretat 
amb un tractament específic en l’àrea confinant amb l’explotació, que redueixi la possibilitat 
d’inici del foc, disminuint del tot la càrrega de combustible. 

A continuació, cal l’establiment d’una franja de protecció, entesa amb una zona de baixa 
combustibilitat amb l’estrat arbori aclarit fins aconseguir una fracció cabuda coberta que no 
superi el 35% amb una distribució homogènia sobre el terreny, que eviti la continuïtat 
horitzontal de les capçades. L’estrat arbustiu s’estassarà de manera que aquest ocupi un 
màxim del 15% de la superfície. Amb tot, el marc de referència pel que fa als tractaments serà 
allò escrit en l’Annex 2 del Decret 123/2005, que defineix els tractament de la vegetació. 

Les característiques de la vegetació, pendents del terreny (no superiors al 40%)  i els 
protocols de seguretat seguits en les diverses activitats que es realitzen dins l’explotació 
(veure Annex 1), porten a definir com a suficient i funcional una franja com la plantejada, sense 
augmentar la superficie més enllà dels 35 metres. 

 

1.7 CRITERIS D’EXECUCIÓ 

La taula següent descriu els criteris tècnics per al tractament de la vegetació que cal aplicar a 
la zona destinada a franja perimetral de baixa combustibilitat o franja de protecció. 
 
Aquests criteris s’han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana, el recull d’experiències anteriors d’altres administracions i entitats, i 
l’experiència de l’equip redactor. 
 
Taula 1. Criteris principals per al tractament de la vegetació en la franja de protecció 

Amplada  

Franja perimetral 25 metres + 10 de franja de seguretat 

Masses d’arbrat adult  

Densitat d’arbrat adult recomanable (>  15 cm diàmetre) Màxim 150 peus/ha* 

Cobertura de l’estrat arbori Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 % 

Distància entre peus Mínim 6 metres 

Distància entre capçades dels arbres Mínim 5 metres 
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Poda inferior dels arbres Fins a 2,2 metres d’altura (1/3 de la seva altura fins a 5 metres) 

Distància entre capçades Mínim 5 metres. Cal evitar la tangència de capçades 

Cobertura de l’estrat arbustiu Fins a un màxim del 15 % de la superfície 

Distància entre les mates Mínim 3 metres 

Arrossegament dels arbres als carregadors 
Les distàncies d’arrossegament han de ser inferiors als 500 
metres. 

Apilament del troncs 
Els troncs s’han d’apilar als carregadors en trossos d’1,20 metres 
de longitud. 

Trituració de restes de poda i estassada 
Fins que s’obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin 
uniformement sobre el terreny. 

Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove 

Cobertura 
Es desbrossa fins que s’obté el 35 % de cobertura màxima 
d’estrat arbustiu. 

Distància entre les mates Mínim 3 metres 

Trituració de restes d’estassada 
Fins que s’obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin 
uniformement sobre el terreny. 

Accés a la franja  

Distància màxima entre dos punts d’accés continguts a 
la franja 

500 metres 

 
(*) El valor que determina el topall de densitat d’arbrat tant a la franja com a les parcel·les interiors és la fracció de cabuda de 
coberta (FCC), un valor incorporat en el Decret 123/2005. La densitat expressada en peus/ha és una interpretació a partir del 
càlcul de mantenir peus arbrats distanciats segons aquest decret. 
 

1.8 DEFINICIÓ DEL TRAÇAT DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ 

El traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent:  

a) Els criteris tècnics descrits a en la taula següent d’acord amb l’experiència de l’equip 
redactor 

b) El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

c) Segons consulta al planejament vigent i Plànol de Delimitació (segons Llei 5/2003). 

Els criteris tècnics utilitzats per l’obtenció d’aquesta traça prioritzen la protecció de bens i 
persones i el compliment de la normativa vigent així com minimitzar els efectes sobre el medi 
natural. 

Taula 2. Criteris bàsics per determinar la franja perimetral 
Condicionant Criteri tècnic 

Activitat extractiva - Pedrera 
Franja perimetral al màxim de a prop possible a la zona 
d’actuació per dotar la franja de la màxima funcionalitat 

Naturalesa de l’activitat 
Franja evolutiva que s’adapta al creixement de l’activitat i 
evoluciona al mateix ritme encara que aquest no sigui lineal 

Entorn natural 
Minimitzar els efectes sobre el medi ajustant l’aplicació de les 
mesures de prevenció a les necessitats reals. 

 

1.9 TRACTAMENTS DE LA VEGETACIÓ. 

Els mètodes que s’utilitzaran per el tractament de la vegetació corresponen al procediment 
que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de 
prevenció definits anteriorment.  
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Es proposen dos mètodes de treball diferents en funció de les característiques de la superfície 
de terreny i d’accés. 

1. Mètode mecanitzat. Zones sense obstacles ni d’accés ni de treball que permeten 
l’accés de la maquinària. 

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment 
s’efectua el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres 
restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la 
realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s’utilitzarà una 
motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l’arrossegament un tractor de 
127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració del 
sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs 
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. 

2. Mètode mecanitzat. Zones amb obstacles i dificultats d’accés i/o de treball que 
impossibiliten l’accés de la maquinària. 

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. 
No es pot mecanitzar per una de les següents causes: presència d’obstacles de 
treball i o d’accès. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels 
arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència 
mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres 
sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es 
trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres 
han estat desbrancats i trossejats a carregador mitjançant una motoserra. 

 

Foto 1: Fotografia general de l’àmbit de la franja perimetral
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1.10 CONCLUSIONS 

L’entitat CALES DE PACHS SA, ha previst l’ampliació de l’activitat augmentant la superfície 
d’execució. Actualment la tramitació es troba en fase d’aprovació inicial. En resposta al 
requeriment de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en quan a les mesures de prevenció 
d’incendis forestals es redacta el present document. 

Aquest document planteja una franja perimetral evolutiva en l’àrea confinant amb l’explotació. 
La infraestructura de prevenció d’incendis que es projecte te una amplada superior als 25 
metres, que és la suma d’una franja de seguretat i una franja de prevenció, a continuació 
d’aquesta. 

Els primers 10 metres tenen la finalitat de reduir la possibilitat d’inici del foc, disminuint del tot 
la càrrega de combustible. La resta, amb una amplada de 25 metres, vol consolidar una franja 
de baixa combustibilitat segons els criteris del reglament definit en el Decret 5/2003. 

Aquest es considera el disseny més favorable perquè augmenta la funcionalitat de la 
infraestructura de protecció, s’adapta a les necessitats actuals i té la capacitat d’ajustar-se a 
les necessitats futures, tot amb el menor impacte en el medi natural. Evita el tractament d’una 
superfície molt gran de terreny forestal amb una funcionalitat més que dubtosa. 

Caldrà l’aplicació de mesures preventives durant l’execució de les obres per minimitzar 
l’impacta d’aquestes, basades en constrènyer les obres a la secció estrictament necessària 
de la franja, evitant una invasió de l’entorn colindant, així com una gestió adient dels residus 
generats durant les obres.  

L’adopció d’aquest traça i aplicades les mesures aquí descrites, fan l’alternativa proposada 
com la millor opció des del punt de vista tècnic, alternativa que dona compliment al marc legal 
vigent, i la que genera un menor impacta sobre els valors ambientals de l’entorn. 

 

 

 

 

Girona, a 12 d’abril de 2019 

 

 

 

 

Jordi Canals Camprubí 

Enginyer Tècnic Forestal Col. 4844 

Àpex Forestal i Ambiental SCP 
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0. OBJECTE 

 

El present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), acompanya el document del Pla Especial 

d’Ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú i 

l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), redactats desembre 2017. El Projecte d’explotació i el Programa de 

restauració de la pedrera Coll Ferran redactats per Eduard Cámara, Enginyer de Mines, es troben en fase 

de redacció. 

 

L’Estudi d’impacte i integració paisatgística, es formula en base a l’article 47 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme i segons les Directrius del paisatge. 

 

L’objecte de l’estudi és fer una descripció del paisatge de l’entorn de la pedrera, valorar la conseqüència 

que té sobre el paisatge l’ordenació proposada i exposar els criteris i les mesures adoptades per 

minimitzar l’impacte de l’activitat.  

 

L’estudi adapta el contingut i estructura d’aquest a aquelles qüestions que són rellevants de cara a 

l’actuació proposada i segons l’escala i l’abast de la proposta. 

 

I s’ha elaborat d’acord els criteris de la Guia d’estudis d’impacte i integració paisatgística (juliol 2010), 

elaborada conjuntament pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General 

d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya i l’Observatori de la Urbanització de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

 

1. DADES BÀSIQUES  

 

Estudi d’impacte i integració paisatgística del Pla especial d’ordenació de l’activitat extractiva de 

la pedrera Coll Ferran al terme municipal de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

Síntesi de l’activitat 

La pedrera Coll Ferran al terme municipal de Vilanova i la Geltrú és una activitat extractiva a cel obert de 

roca calcària que explota l’empresa Cales de Pachs, SA, situada a Pacs del Penedès, especialitzada en la 

producció d’òxid i hidròxid de calç, producte dirigit sobre tot al sector siderúrgic, de tractament d’aigües 

i medi ambient i en menor mesura a la construcció. 

El Pla especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran és el document urbanístic que 

ordena i regula les condicions d’ús i d’explotació, i de restauració de la pedrera Coll Ferran.  

La superfície a explotar proposada pel Pla especial és de 30,14 ha, dividida en 9 fases d’explotació. S’ha 

previst una durada d’explotació de 77 anys, que aproximadament és la durada de la concessió 

d’explotació actual i amb un ritme d’extracció de 300.000 T/any. 

 

L’explotació amb àrea d’afecció autoritzada de 10,33 ha des de l’any 1988 està previst continuar-la des 

de les cotes dels fronts d’explotació actual (entre 55 i 110) uns 200 m cap al nord aproximadament, per 

sota de la cota 150 que limita amb l’espai natural del Parc del Garraf. S’adoptaran diferents perfils 
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d’explotació i restauració final, diferenciant a la zona nord la creació de talussos amb un angle final de 

restauració de 30º i altres zones amb tractament amb Talús Royal. 

 

L’explotació de la pedrera consisteix en l’arrencada dels materials  per perforació, voladura amb explosius 

i fragmentació de la roca i la càrrega i transport de la pedra amb pales carregadores, giratòries i camions. 

A la pedrera es preveu el tractament primari de trituració mitjançat tremuges, trituradores i cintes 

transportadores, i l’emmagatzematge en piles del material previ al seu transport fins a la planta de 

tractament de l’empresa situada a Pacs del Penedès. L’extracció de roca calcària es fa per via seca, 

s'extreuen els àrids sense intervenció d'aigua ni de cap procés de rentat. 

 

Restauració (Dades provisionals):  

Volum total explotació: 7.000.000 m3  

Volum total rebliment necessari per restauració: 2.400.000 m3  

 

Promotor 

CALES DE PACHS, S.A., 

 

Autors del Pla especial  

CGB Arquitectura, SLP  

 

Autors del l’EIIP 

Isabel Lleonart (biòloga) 

 

Base legal  

Articles 19, 20, 21 i 22 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, 

de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i 

integració paisatgística. Articles 47.3 i 48 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’Urbanisme 

 

Qualificació urbanística 

Sòl no urbanitzable. Clau 23: Protecció natural i paisatgística.  

 

Superfície Pla especial  

301.373,32m (30,14 ha)  

 

Antecedents 

La superfície autoritzada l’any 1982 com a concessió d’explotació per la Dirección General de Energia y 

Minas, correspon a 7 quadrícules mineres (1 quadrícula minera 30 ha) i es localitzen a ambdós vessants 

del fondo d'en Guardiola.  

L’àrea d’afecció de l’activitat actual aprovada l’any 1988 pel Servei de Medi Ambient de la Direcció General 

de Política Territorial, és una superfície 103.270 m² (10,33 ha) inclosa dins les quadrícules mineres per a 

les quals es va obtenir el corresponent permís d’explotació l’any 1982. Es correspon en la seva part sud, 

fora de l’àmbit de protecció de l’espai natural del Massís del Garraf. Pel sud i per l’oest l’explotació ha 
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arribat al límit autoritzat. L’àrea d’afecció disposa de Programa de restauració vigent de l’any 1986, amb 

una modificació posterior aprovada el 1989.  

La concessió de l’activitat (quadrícules mineres) es localitzen a ambdós vessants del fondo d'en 

Guardiola. La pedrera vella és a la banda de migjorn de la muntanya d'en Rafecas i l'explotació actual es 

fa entre l'esmentat fondal i el del Padruell. L’àrea de concessió queda delimitada per les coordenades 

UTM del sector 31T següents: 

 

PUNT UTM X UTM Y 

A 391.696 4.569.169 

B 391.659 4.566.702 

C 392.124 

 

4.566.695 

 
D 392.134 4.567.312 

E 392.599 4.567.305 

F 392.626 4.569.155 
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Situació  

Al nord del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, a la comarca del Garraf, concretament al paratge de 

Coll d’en Ferran que es troba per sobre de l’autopista C-32, a l’esquerra de la carretera C-15z. Es troba a 

una distància d’uns 2 km aproximadament del límit del nucli de població.  

S’estén des del Coll d’en Ferran, per l’est, fins al Fondo del Padruell per l’oest i remunta cap el nord per 

ambdós vessants del Fondo d’en Guardiola. El límit nord de l’àmbit del pla especial limita amb l’espai 

natural del Parc del Garraf. 

A l’est de la pedrera de Coll Ferran i a l’altra banda de la carretera C-15z, a menys d’un quilòmetre es 

troba la subestació elèctrica Garraf 2, la pedrera Corral del Carro i el dipòsit controlat de runes de Vilanova 

i la Geltrú. 

 

Accés 

Des del punt quilomètric 22 de l’autopista C-32 i des de la carretera C-15z. Des de la població té accés 

pel camí de Mas Parellada. Aquest camí comença a la rotonda situada sobre l’autopista al Km 22, a l’inici 

de la carretera C-15z que va al municipi de Canyelles. Des del nucli urbà s’hi accedeix pel camí de la Masia 

d’en Cabanyes que continua amb el camí de Mas Parellada i creuant el pas sota l’autopista arriba a la 

pedrera. 

 

Coordenades àmbit PEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorn 

L’àmbit és una zona forestal amb una coberta vegetal majoritàriament formada per pinedes de pi blanc i 

matollars. En el vessants explotats i en fase inicial de restauració, marges i espais residuals vinculats a 

l’activitat hi predomina matollars i prats, així com algunes taques esparses de pi blanc. Com a espècies 

majoritària del matollar hi ha l’ullastre i el llentiscle. I com a herbàcies predomina el llistó i l’albellatge.   
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Es tracta  d’un indret amb predomini de vegetació arbustiva alta i/o arbori però amb manca d’espais 

forestals significatius. Tot i així, hi estan representats diferents hàbitats d’interès comunitari, com són les 

pinedes mediterrànies, matollars termomediterranis i predesèrtics, i prats mediterranis rics en anuals, 

basòfils (Thero-Brachypodietalia), aquest últim d’interès prioritari. 

L’àmbit del Pla especial limita amb l’àmbit de protecció de l’espai d’interès natural del Massís del Garraf 

(PEIN), integrant de la xarxa Natura 2000 Serres del Litoral central (codi ES5110013), com a zona d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA) i lloc d’importància comunitària (LIC).  

 

L’àrea del Garraf i en concret l’àmbit del PEU es troba dins l’àrea de campeig de l’àliga perdiguera o 

cuabarrada (Hieraaetus fasciatus o Aquila fasciata) classificada espècie vulnerable per la UICN (Unió 

Internacional per a la Conservació de la Natura). Aquesta àrea, alhora, s’inclou en la Zona de protecció 

per a l’avifauna per reduir els riscos d’electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació 
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Mapa topogràfic de l’emplaçament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa de l’emplaçament 
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2. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE  

 

En l’àmbit del Pla especial són d’aplicació els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental 

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. I en concret, 

en relació al model territorial i la qualitat del paisatge en l’àmbit municipal de Vilanova i la Geltrú és 

d’aplicació les determinacions i la normativa del planejament territorial i sectorial següent: 

- Pla Territorial metropolità de Barcelona  (PTMB) 

- Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú  

- Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona: Plana del Garraf 

- Carta del Paisatge del Garraf 

 

- Pla Territorial metropolità de Barcelona (PTMB)   

Aprovat definitivament el 20 d’abril del 2010 

 

El PTMB compren les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme, Alt Penedès, Garraf, Vallès 

Oriental i Vallès Occidental i estableix, en la seva formulació, tres subsistemes territorials sobre els quals 

s’estructuren les propostes de planejament territorial: sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments 

urbans i el sistema d’infraestructures de mobilitat.  

Pel que fa al municipi de Vilanova i la Geltrú, el PTMB incorpora l’àmbit de l’activitat extractiva en la 

categoria de sistema d’espais oberts del PTMB, sòl de protecció especial pel seu interès natural i agrari.  

Els articles 2.3 i 2.5 de les Normes d’ordenació territorial i Directrius del paisatge del PTMB defineixen els 

espais de protecció especial.  El PTMB no fa cap proposta específica de connectors.  I respecte a les 

activitats extractives, segons la normativa del PTMB és d’aplicació allò establert a l’article 2.17.  
 
 

Article 2.3 Espais oberts inclosos dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i altres àmbits subjectes 

a legislació o planejament sectorial 

 

1. El Pla incorpora al sistema d’espais oberts de protecció especial els espais inclosos en el Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN), Xarxa Natura 2000 i en altres instruments sectorials o urbanístics de 

protecció de la natura, com es el cas del sòl no urbanitzable costaner delimitat pel Pla director 

urbanístic del sistema costaner o d’altres plans d’escala supramunicipal, amb les delimitacions globals 

adoptades per aquests instruments. 

 

2. Sense perjudici de la regulació de protecció derivada d’aquest Pla o del planejament que el 

desenvolupi, en el cas de plans que afectin, directament o indirecta, espais inclosos en la Xarxa Natura 

2000 es garantirà el compliment de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, 

relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 

 

3. En els àmbits del PEIN regulats mitjançant els plans especials a què fa referència la normativa 

sectorial reguladora de la protecció dels espais d’interès natural, o mitjançant altres plans de protecció 

derivats de l’aplicació de la regulació sectorial, la normativa d’aquests plans especials ha de prevaldre 

en cas que sigui més restrictiva sobre la que amb caràcter general estableix el pla territorial per als 

espais de protecció especial. Tanmateix, en tot cas són d’aplicació les disposicions del Pla relatives a 

la protecció del paisatge. 
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Article 2.5 Espais de protecció especial: definició 

 

1. Comprèn aquell sòl que, pels seus valors naturals i agraris o per la seva localització en el territori, 

el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts 

que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus 

diferents caràcters i funcions. 

 

El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial 

com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000. 

 

2. El Pla estableix dues categories d’espais de protecció especial: 

 

a) Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari. 

b) Espais de protecció especial de la vinya. 

 

Els espais de protecció especial de la vinya es distingeixen per la presència dominant d’aquest conreu 

i per constituir en conjunt l’espai agrari de major dimensió del territori. Aquestes característiques 

motiven que a més d’estar subjecte a les regulacions generals dels espais de protecció especial, sigui 

objecte de regulacions específiques en atenció a les peculiaritats esmentades. 

 
 

Article 2.17 Activitats extractives 

 

1. El Pla no afecta les activitats extractives autoritzades d’acord amb els procediments i condicions 

establerts per la legislació sectorial vigent. 

2. Les autoritzacions relatives a noves activitats extractives i a ampliacions de les ja autoritzades han 

de tenir en compte les determinacions del Pla, en especial les corresponents al sistema d’espais oberts, 

però també les estratègies de desenvolupament urbà i d’infraestructures i les normes específiques que 

regulin cadascun dels espais d’implantació, en tant que poden ésser també argument favorable o 

desfavorable per a determinades ubicacions. 

3. Les propostes del Pla per a la protecció dels sòls no urbanitzats i del paisatge que s’estableixen en 

el Títol II, i les Directrius del Paisatge i disposicions transitòries d’aquestes Normes d’ordenació 

territorial han de ser específicament considerades en l’elaboració dels projectes d’explotació i dels 

programes de restauració, i en els informes preceptius corresponents. En la restauració dels espais 

afectats per activitats extractives que es trobin situats en sòl de protecció especial s’ha de tenir especial 

cura de restablir els valors que n’han motivat la protecció especial. 

 

4. Les propostes de noves activitats extractives i d’altres activitats directament associades a aquestes 

o altres extractives existents, entenent per directament associada la que utilitza el recurs miner propi 

de l’explotació, han de ponderar des de l’anàlisi del cost-benefici els valors naturals, ambientals, 

agraris i patrimonials enfront del valor dels béns miners objecte d’explotació, la disponibilitat i 

necessitat d’aquests i els costos globals del seu transport. Els desenvolupaments urbanístics han de 

tenir en compte les afectacions derivades d’aquestes activitats i evitar possibles conflictes d’usos. 

5. Amb l’objectiu de racionalitzar al màxim, des dels punts de vista ambiental, econòmic i social, 

l’atorgament de noves autoritzacions d’activitats extractives, s’han de portar a terme estudis en 

l’àmbit de Catalunya sobre previsions de la demanda i sobre la localització i condicions d’explotació 

dels possibles jaciments; de manera especial s’han de tenir en compte els acords i els estudis 

promoguts pel Grup Interdepartamental d’Àrids de Catalunya o per altres dispositius amb la mateixa 

finalitat que es creessin en el futur. Amb el mateix objectiu, s’han de portar a terme estudis 

paleontològics i d’altres estudis sectorials que permetin detectar possibles zones de restricció. 
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I a nivell paisatgístic, són d’aplicació les Directrius del Paisatge del PTMB que estableixen referències per 

a la protecció, gestió i ordenació del paisatge i que el present document incorpora com annex 3 (Directrius 

del Paisatge del Pla Territorial i Metropolità de Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall Plànol 1.3 Espais oberts. Font: PTMB. Abril 2010 

- Planejament urbanístic municipal. PGO Vilanova i la Geltrú. Document Refós 16 de març de 

2005 

 

El planejament urbanístic d’aplicació en l’àmbit d’aquest Pla Especial és el Pla General d’Ordenació de 

Vilanova i la Geltrú, Document Refós que incorpora les modificacions puntuals de les normes 

urbanístiques del Pla General d’Ordenació i la Correcció d’errades, aprovat definitivament per la CUTB el 

16 de març de 2005 i publicat el 27 de juliol de 2005.  
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L’àmbit del Pla Especial està classificat com a sòl no urbanitzable. Els articles de les normes urbanístiques 

que li són d’aplicació són: l’article 259 (pel que fa a regulació dels usos dels sòls no urbanitzables), els 

articles 263 (Definició i compatibilitat) i 264 ( Condicions per a les explotacions existents) i  els articles 322 

i 323 (tramitació de la llicència, un cop el Pla Especial). 

D’acord amb les prescripcions de la documentació gràfica del PGOM, el plànol de la sèrie E “Sòl subjecte 

a Pla Especial o Unitat d’actuació” delimita un àmbit al voltant de la Pedrera Griffi com a zona subjecte a 

Pla Especial de recuperació de pedreres. D’altra banda segons el plànol  A2 “Classificació del sòl, usos 

globals de sòl no urbanitzable”, l’àmbit que delimita el PE de la Pedrera Griffi està classificat en la seva 

major part com a clau 23 (Protecció natural i paisatgística). Una petita part de l’àmbit, per la banda de 

ponent, es solapa amb la zona qualificada com a clau E/F (Equipament col·lectiu/sistema de parcs i 

jardins). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall plànol A2 PGO Vilanova i la Geltrú. Classificació del sòl. Usos globals sòl no urbanitzable 

Clau 23: Protecció natural i paisatgística). Clau E/F: Equipament col·lectiu/sistema de parcs i jardins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall plànol E PGOM Vilanova i la Geltrú. Sòl subjecte a Pla especial de recuperació de pedreres (trama ratllada) 
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Normativa urbanística: 

Article 259. Reglamentació detallada d’usos al sòl no urbanitzable 

1. Els usos en sòl no urbanitzable, salvant reglamentacions més detallades als articles corresponents, es regulen 

segons el següent quadre: 

Ús/Zona 18 18b 20 21 22 23 

Extractiu (3) NO (3) NO (3) (3) 

(3) En les condicions dels articles 263, 264, 322 i 323.  

Article 263. Definició i compatibilitat 

1. Es consideren àrees extractives els sòls on temporalment es realitzen activitats d’extracció de terres, granulats, 

o s’exploten pedreres. 

2. Aquestes activitats tenen sempre caràcter temporal i provisional. 

3. S’admeten aquelles que estan actualment en explotació, i resta prohibida durant la vigència del present Pla 

l’obertura de noves àrees d’explotació. 

4. Prèviament a l’obtenció de la llicència municipal, caldrà obtenir l’autorització de la Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona, segons el tràmit establert a l’article 44 del Reglament de gestió urbanística, així com recaptar la 

resta d’autoritzacions pertinents.  

Article 264. Condicions per a les explotacions existents 

1. Es delimitarà per a cadascuna d’elles un àmbit a desenvolupar per Pla Especial, el qual fixarà les condicions 

d’ús, d’explotació i restauració, i la limitació temporal de l’activitat extractiva. Per a la Pedrera Roca, l’àmbit 

de Pla Especial coincidirà amb la delimitació final de l’àrea explotable (plànol A2).  

2. Un cop esgotat aquest àmbit, no serà possible concedir cap ampliació, donant-se per finalitzada la 

corresponent explotació.  

3. Els Plans Especials contindran:  

a) Àmbit d’afectació de les activitats que compta amb la resolució de la D.G. d’Energia i Mines i informe 

favorable de la Direcció General de Patrimoni Nacional i del Medi Físic. 

b) Proposta d’àmbit definitiu d’explotació, susceptible d’obtenir la resolució i informe esmentats a l’apartat 

anterior. 

c) Fixació de les condicions d’ús i explotació i horitzó temporal de l’activitat extractora. 

d) Zonificació segons la utilització real i el grau de restauració de les àrees afectades per aquestes activitats. 

Així caldrà diferenciar les zones restaurades, les zones a restaurar en el primer quadrienni, les zones a 

restaurar en el segon quadrienni, les zones pendents d’explotació, les zones afectades per les instal·lacions 

de tractament i abassegament de materials, camins, etc. En cas de l’activitat “Corral del Carro” caldrà 

diferenciar també l’àmbit del dipòsit de residus de la construcció.  

e) Utilització final dels terrenys, un cop acabada l’explotació. Només s’admetran usos forestals i els 

relacionats amb el sistema d’infraestructures tècniques. 

4. L’àmbit del P.E. de la Pedrera Roca, i el P.E. definit a l’article 90 per a la implantació de l’Estació Reguladora 

del Garraf podran sobreposar-se parcialment.  
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Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. UP5 Garraf 

 

La Llei  8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, crea el Catàleg 

de Paisatge com a instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament 

territorial així com en les polítiques sectorials. S’adopten, d’aquesta manera, els principis i les estratègies 

d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa. 

Segons el Catàleg de paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament l'11 de 

desembre de 2014,  el municipi de Vilanova i la Geltrú es troba majoritàriament a la unitat 7 Pla del Garraf 

i en menor superfície a la unitat 5 Garraf. L’àmbit del PEU, però es troba inclòs totalment a la unitat 5 

Garraf (UP5 Garraf). 

 

 

 

 

 

 

Detall Plànol 1.1 Unitats de Paisatge. Font Catàleg de paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona (2014) 

 

Trets distintius i principals valors del paisatge. Segons el Catàleg els trets distintius i els principals 

valors en el paisatge de la UP5  Garraf són: 

Trets distintius 

- Relleu abrupte, de naturalesa calcària i color blanc pel rocam que aflora sovint. 

- Fort predomini visual del component geològic o abiòtic que dóna un caràcter inhòspit molt peculiar 

i forma penya-segats al litoral. 

- La vegetació característica és la màquia litoral, associada al substrat geològic i a la climatologia de 

l’indret, amb el margalló, petita palmera que pot assolir 4 m d’alçada, com a espècie característica. 

- L’aridesa superficial del terreny i el predomini del rocam ha limitat històricament els aprofitaments 

humans, restringits a la ramaderia extensiva ovina i caprina i a l’agricultura de vinya (en terrasses 

pedregoses) i cereal (en les petites esplanades naturals, actualment en bona part abandonades). 

- La presència de grans pedreres que exploten la roca calcària per fer-ne ciment i, més recentment, la 

proliferació d’urbanitzacions que han colonitzat progressivament la muntanya són els elements 

visualment amb més impacte. 
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Principals valors del paisatge 

- La naturalesa calcària blanquinosa del rocam contrasta arreu amb el verd de la màquia. 

- Els penya-segats abruptes sobre el mar configuren un litoral retallat i salvatge. 

- Les cabanes de pedra seca, un bon nombre de masos i alguns veïnats rurals conformen un paisatge 

humanitzat molt interessant per la seva austeritat formal i adaptació a un entorn natural inhòspit. 

- Els fondos, o lleres dels barrancs amplis, amb camps i hortes contrasten amb el paisatge sec i rocallós 

- circumdant. 

El Catàleg a la unitat Garraf i Plana del Garraf en relació a les activitats extractives i el paisatge, diagnostica 

que, entre d’altres, una de les dinàmiques més rellevants de la unitat són la continuïtat de les activitats 

extractives. L’elevat nombre i dimensió de les pedreres causa un innegable impacte sobre el medi físic i 

el paisatge, i la pèrdua d’espais, alguns amb elevat valor simbòlic, és irreparable. Destaca com impacte 

negatiu els grans talls d’algunes pedreres, en especial les que donen al mar.  I que a restauració que, per 

normativa, és preceptiva a les pedreres cal veure-la com una acció esmorteïdora de l’impacte, ja que el 

paisatge càrstic original ha estat suprimit per desaparició física i el resultat de la restauració serà una certa 

coberta vegetal sobre un relleu no concordant. 

El Catàleg planteja com una oportunitat la finalització de les concessions de bona part de les activitats 

extractives que podria aprofitar-se per endegar projectes de recuperació paisatgística que vagin més enllà 

de la restitució i permetin innovar en models de rehabilitació ambiental, social, cultural i pedagògica. 

I finalment, identifica una sèrie de miradors i itineraris per a la contemplació i gaudi dels paisatges urbans 

i rurals. Pel que fa als itineraris paisatgístics i com a itineraris a peu recorren aquells paisatges que són 

més valorats (vinyes, espais naturals, etc.) al nord del municipi de Vilanova i la Geltrú i per extensió a la 

unitat de paisatge on es troba, Pla del Garraf, identifica els itineraris a peu Vilanova i la Geltrú-Arboç (10) 

i Pla de Querol-Camí Mas (20).  Ambdós itineraris es troben fora de l’àmbit del pla especial.  L’itinerari 

rodat Cubelles-Canyelles (21) és el que passa més a prop de la pedrera, per la carretera C-15z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Detall Plànol 4.2 Itineraris paisatgístic. Catàleg de paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona. 

Itinerari a peu (color verd), itinerari rodat (color taronja)  

 

En l’àmbit del Pla són d’aplicació els objectius i criteris de qualitat del paisatge generals i de la UP5 Garraf 

establerts en el Catàleg de paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona, següents: 
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Objectius de qualitat paisatgística i proposta de criteris i accions 

D’acord amb la fitxa de la unitat de paisatge 5 Garraf del Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana 

de Barcelona, els objectius de qualitat paisatgística (OQP) de la UP 5 Garraf són els següents:  

5.1. Unes formacions geològiques del massís de Garraf -caracteritzades pel relleu abrupte i la naturalesa 

calcària, blanca- preservades com a elements configuradors del paisatge, que constitueixin fites i se’n 

revaloritzi el caràcter. 

 

5.2. Uns boscos i matollars gestionats adequadament a fi de reduir el risc d’incendi i d’assegurar l’equilibri 

ambiental. 

 

5.3. Uns creixements periurbans controlats, endreçats, que connectin els espais verds urbans i periurbans 

amb els corredors i sistemes d’espais lliures més pròxims. 

 

5.4. Un sistema d’infraestructures lineals que minimitzi la fragmentació del territori i es dissenyi amb criteris 

d’integració paisatgística. 

 

5.5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte 

visual. 

 

5.6. Uns paisatges rurals amb poblacions reconegudes pel seu valor històric i patrimonial ben planificades i 

gestionades, on es fomenti la rehabilitació per sobre de la substitució d’edificacions i que mantinguin els 

principals trets característics. 

 

5.7. Unes fites i fons escènics del Garraf preservats i revaloritzats, que es mantinguin com a referents visuals 

i identitaris de qualitat. 

 

5.8. Una arquitectura rural de pedra seca que es conservi com a element identitari i se’n promogui l’ús en 

els nous elements de tancament. 

 

5.9. Un paisatge on l’herència de patrimoni medieval i de construccions defensives com castells i torres de 

guaita hi siguin rellevants (el castell d’Eramprunyà, el castell de Canyelles, el castell de Castellet, el castell 

de Campdàsens, la torre de defensa de Can Planes i el castell de Garraf). 

 

5.10. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir 

la diversitat i els matisos dels paisatges del Garraf. 

 

Carta del Paisatge del Garraf. Consell Comarcal del Garraf  
 

La Carta del Paisatge del Garraf (Abril 2017), projecte impulsat des del Consell Comarcal del Garraf amb 

el suport de la Diputació de Barcelona, és un instrument de planificació territorial que realitza un inventari 

dels valors, activitats i processos que incideixen en la configuració del paisatge, assenyalant-ne els 

principals recorreguts i espais, i delimitant-ne les unitats sobre les quals es poden realitzar accions de 

protecció, gestió i ordenació. 

D’acord amb la Carta del Paisatge del Garraf,  l’àmbit del pla especial forma part de la unitat 8  Garraf 

Connector, que delimita amb la unitat 4 Plana del Garraf. 
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Segons la fitxa de l’àmbit de la unitat 4 Plana del Garraf, gran part d’aquesta unitat està emmarcada entre 

la xarxa viària C-31 i C-32 per tant, destaca que cap al centre de la unitat hi ha un corredor industrial que 

connecta ambdós serveis viaris, a més dels polígons industrials propers a Vilanova i la Geltrú i les activitats 

extractives Griffi i Pedrera Roca, al nord.  L’activitat Coll Ferran, objecte d’ampliació  s’identifica com a 

impacte paisatgístic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbits de paisatge. Font: Carta del Paisatge del Garraf. Consell Comarcal del Garraf 

Unitat 8  Garraf Connector 

La unitat 8 Garraf connector es localitza cap al nord-oest de la comarca, als elements muntanyosos que 

uneixen el massís del Garraf amb Olèrdola i les muntanyes del Foix, corresponents als municipis de 

Vilanova i la Geltrú, Canyelles i Sant Pere de Ribes. 

El 90,25% del sòl correspon a vegetació natural, principalment boscos (pi blanc) i matollars. Destaca a 

més, la presencia de rocams i erms a l’extrem nord i sud. Els conreus ocupen el 5,43% de la seva superfície 

(conreus herbacis i de vinya, conreus arboris i zones de conreus abandonats). L’ús urbà no arriba al 2% 

de la superfície i està representat per diverses masies disperses, localitzades en las pendents baixes. 

Valors paisatgístics.  El Garraf connector es considerat un corredor de vegetació natural de la xarxa 

Natura 2000 Serres del Litoral central (ES5110013) dins de la comarca del Garraf dels quals 1.358,08 ha 

correspon al espai de interès natural Massís del Garraf i 327,14 ha correspon al Olèrdola.  

Principals impactes paisatgístics.  Presenta un risc alt i molt alt d’incendis i correspon a àrees boscoses 

que han estat afectades pels incendis forestals dels darrers anys (1994,1997,2012) i actualment es troben 

en procés de regeneració (matollars). Cap al sud de la unitat, que limita amb la Plana del Garraf, el risc 
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d’incendi es considera baix. L’ús antròpic es troba a l’extrem sud del Garraf connector, a l’àrea fora de la 

xarxa natura 2000 per on discorre la xarxa vial (C-32) i on es troben activats extractives de roca calcàries, 

cimenteres, a més d’abocadors i una gran estació de transformació elèctrica. Entre les activitats extractives, 

l’explotació de roca calcària Coll Ferran, en actiu i amb restauració  integrada objecte d’ampliació del PEU. 

El contacte entre la C-32 i la C-15 ha generat una àrea de forta transformació i impacte paisatgístic que 

afecta per igual a l’àmbit del Garraf connector i al de Plana del Garraf. L’activitat Coll Ferran s’identifica 

com a impacte paisatgístic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitat 8. Garraf connector. Valors naturals, Activitats extractives. Font: Carta del Paisatge del Garraf. Consell Comarcal 

del Garraf 

 

Els criteris d’aplicació a la unitat 8 Garraf connector, en l’àmbit d’estudi, són els següents: 

- 6CPG. Planificar i millorar des d’un punt de vista paisatgístic i ambiental els contactes entre les trames 

urbanes, industrials i d’infraestructures amb la vegetació natural del Garraf. 

 

- 8CPG. Crear una xarxa comarcal de miradors paisatgístics i d’interpretació geogràfica que utilitzin les 

fites i fons escènics com a elements-clau identitaris i les conques visuals per a explicar processos i 

dinàmiques paisatgístiques. 

 

- 10CPG. Inventariar amb criteris unitaris tots els elements etnològics i arquitectònics lligats a 

l’agricultura mediterrània del Garraf i promoure de manera extensa la seva conservació mitjançant la 

iniciativa pública i privada. 

 

- 13CPG. Integrar les activitats extractives mitjançant processos de restauració paisatgística i dotació 

de noves funcionalitats i usos. 
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3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

 

3.1 Descripció 

 

La pedrera de Coll Ferran està a la unitat de paisatge Garraf en el límit amb la unitat de paisatge de la 

Plana del Garraf. La unitat Garraf pertany alhora als àmbits territorials de la Regió Metropolitana de 

Barcelona (Garraf i Alt Penedès) i del Camp de Tarragona (Baix Penedès), de 32.486 ha (a la Regió 

Metropolitana de Barcelona). Els municipis inclosos parcialment o total dins de la unitat són Castellet i la 

Gornal, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès, Olèrdola, 

Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès, Olivella, Sitges, Subirats, 

Olesa de Bonesvalls, Begues, Gavà, Castelldefels, Vallirana, Cervelló, Gelida i Castellví de Rosanes. Els 

municipis que pertanyen a l’àmbit del Camp de Tarragona són Cunit, Calafell, Bellvei i el Vendrell. 

La unitat, com el seu nom indica compren el massís del Garraf, un relleu abrupte de naturalesa calcària i 

color blanc pel rocam que aflora sovint. 

3.2 Components 

 

La unitat del Garraf es tracta d’un paisatge de matriu predominantment forestal. La vegetació 

característica és la màquia litoral, associada al substrat geològic i a la climatologia de l’indret, amb el 

margalló, petita palmera que pot assolir 4 m d’alçada, com a espècie característica. La vegetació potencial 

característica de la unitat és la màquia de garric i margalló (Querco-lentiscetum) típica dels àmbits calcaris 

costaners meridionals, amb presència de margalló (Chamaerops humilis), garric (Quercus coccifera), 

llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Phillyrea angustifolia) i arítjol (Smilax aspera), entre d’altres, així com 

la pineda de pi blanc (Pinus halepensis) als llocs de sòls més profunds i especialment a les antigues feixes 

de conreu abandonades. Aquestes pinedes han estat fortament afavorides pels incendis forestals que han 

assolat de forma recurrent aquest espai i les sembres aèries posteriors. Les alzines (Quercus ilex) ocupen 

els fondals i punts d’inflexió del territori orientats majoritàriament a llevant i a nord. En els indrets de sòls 

escassos o discontinus, entre rocam abundant, trobem força llistonars o prats secs amb llistó 

(Brachypodium retusum), argelaga (Genista scorpius) i salvió blener (Phlomis lychnitis), tradicionalment 

afavorit per l’activitat ramadera. A la pràctica, sovint la màquia està relativament degradada i s’hi troben 

espècies de brolla, com el romaní (Rosmarinus oficinalis), el bruc d’hivern (Erica multiflora), la bufalaga 

(Thymelaea tinctoria), la foixarda (Globularia alypum) i l’esteperola (Cistus clusii). En espais potencialment 

d’alzinar, trobem sovint arboçars o màquies d’arboç (Arbutus unedo), que són un estadi de recuperació 

de la primitiva vegetació esclerofil·la. Els llistonars (Phlomido-Brachypodietum retusi) encara ocupen 

extensions rellevants però discontínues, i estan en forta competència amb la vegetació arbustiva. 

L’aridesa superficial del terreny i el predomini del rocam ha limitat històricament els aprofitaments 

humans, restringits a la ramaderia extensiva ovina i caprina i a l’agricultura de vinya (en terrasses 

pedregoses) i cereal (en les petites esplanades naturals, actualment en bona part abandonades). 

El poblament tradicional és escàs i dispers, format per petits nuclis i masos, generalment propers a dolines 

o a petites planes aptes per al conreu, com ara a Olivella, Begues o Olesa de Bonesvalls. 
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La presència de grans pedreres que exploten la roca calcària per fer-ne ciment i, en els darrers anys, la 

proliferació d’urbanitzacions que han colonitzat progressivament la muntanya són els elements 

visualment amb més impacte. 

3.3 Valors 

 

Entre els diversos valors paisatgístics de la unitat del Garraf a continuació es descriuen quins són els més 

rellevants en relació a l’àmbit d’estudi. 

El valor paisatgístic principal de la zona és la naturalesa calcària del massís, així com les formes de relleu 

associades, com ara coves i avencs càrstics. Algunes d’aquestes són, a més d’elements de valor natural i 

geomorfològic en si mateix, interessants hàbitats per a la fauna cavernícola, tant de ratpenats com 

d’insectes cavernícoles, que inclouen algunes espècies endèmiques o exclusives del massís de Garraf.  

La vegetació xèrica de màquia amb margalló és un element singular i exclusiu d’aquesta unitat, dins la 

Regió Metropolitana de Barcelona, a més de destacar-hi també els prats secs de llistó i albellatge i les 

brolles amb càrritx.  

Un altre elements destacat de la unitat del Garraf són els fondos, o lleres dels barrancs amplis, amb camps 

i hortes que contrasten amb el paisatge sec i rocallós circumdant. El conreu aïllat en matriu forestal o de 

matollar, que es caracteritza per la diferència fisiognòmica, textural i cromàtica en relació amb la vegetació 

natural i al rocam que predomina gairebé tothora en les vistes a l’interior de la unitat és alhora un dels 

patrons amb contrast més característic del Garraf 

Els murs de pedra seca, les cabanes de pastor o barraques de vinya, les pletes o corrals i tot el conjunt de 

patrimoni de pedra seca tenen també un fort caràcter d’identitat. 

I pel que fa al valor ecològic més important d’aquesta zona és l’espai natural del Massís del Garraf (PEIN), 

integrant de la xarxa Natura 2000 Serres del Litoral central (codi ES5110013), com a zona d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA) i lloc d’importància comunitària (LIC). El límit superior de l’àmbit del pla 

especial (cota 150) limita amb l’espai natural. El massís és un espai de gran extensió amb elevada riquesa 

d’hàbitats i biodiversitat, on es troben nombroses comunitats termomediterrànies catàlogades com a 

hàbitats d’interès comunitari, en alguns casos força escasses o gairebé absents de la resta de la Regió 

Metropolitana barcelonina. Aquest és el cas dels llistonars o prats secs calcícoles de terra baixa (Thero-

Brachypodietalia), d’interès comunitari prioritari (codi 6220); les comunitats dominades pel càrritx 

(Ampelodesmos mauritanica); les màquies de garric, llentiscle i margalló (ambdues amb el codi 5330) i les 

comunitats de penya-segats amb ensopegueres (Limonium sp.pl.) (codi 1240). Pel que fa a comunitats 

amb predomini arbrat, molt més esteses arreu del territori català, hi ha una presència abundant de pinedes 

de pi blanc no repoblades (codi 9540) i una reduïda extensió d’alzinars (codi 9340). Als vessants marítims, 

hi ha comunitats típicament mediterrànies amb un clar domini del garric (Quercus coccifera) i el 

llentiscle (Pistacia lentiscus) i peus de margalló (Chamaerops humilis) . A la zona més interior dominen les 

pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb presència d’alzinar a les fondalades i indrets més humits. El 

massís també està inclòs a la Xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, institució que és l’òrgan 

gestor de l’espai. 

L’espai xarxa Natura Serres del litoral central, designada com a ZEPA per la presència en el parc d’espècies 

com el trobat (Anthus campestris), el duc (Bubo bubo) i l’hortolà (Emberiza hortolana), l’àliga cuabarrada 

(Aquila fasciata), espècies que formen part de l’annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu 

i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, i l’annex IV de la 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística. PEU ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     25 

Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat i que, per tant, són objecte de 

mesures d’especial conservació, i declarada com a ZEC.  

El massís és també àrea de distribució de diverses espècies de ratpenat i de la tortuga mediterrània 

(Testudo hermanii), elements clau de conservació segons l’Acord GOV 150/2014, de 4 de novembre i que, 

entre d’altres valors, van motivar la declaració de ZEC. Així mateix, l’àmbit es situa en l’àrea de distribució 

de la baldriga balear (Puffinus mauretanicus), la serp de ferradura (Coluber hipocrepis), el gripau corredor 

(Bufo calamita) i el tòtil (Alytes obstetricans). 

A grans trets, els elements d’interès ambiental i per a la conservació del parc del Garraf són el patrimoni 

geològic (geozona Massís del Garraf), la presència d’hàbitats d’interès comunitari (HIC prioritari 6220:  

Prats mediterranis rics en anuals) i hàbitats que requereixen gestió especial (hàbitats rupícoles i 

subrupícoles i penya-segats de les costes mediterrànies), així com també, diferents espècies de flora 

d’interès per a la conservació. I un poblament faunístic singular en mol·luscs, artròpodes, amfibis, rèptils, 

aus i mamífers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit PE (trama color blau) i àmbit Espai natural del Garraf (trama color verd). Detall plànol O.1 del PE 
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El paisatge de l’àmbit del pla especial de matriu forestal està dominat per en una massa boscosa formada 

per hàbitats naturals de pinedes mediterrànies, matollars termomediterranis i predesèrtics, i prats 

mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia), que segons la Directiva Hàbitats (Directiva 

92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres), són hàbitats 

d’interès comunitari (HIC). Un d’ells d’interès prioritari*. 

Codi Nom Color al mapa 

6220*  Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)  marró 

9540 Pinedes mediterrànies verd 

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics marró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàbitats d'interès comunitari. Font: Bases Cartogràfiques Departament Territori i Sostenibilitat  

 

     - Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues amb ullastre 

(Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis)..., de les contrades marítimes 

càlides 

  

- Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacia lentiscus), ullastre 

(Olea europaea var. sylvestris)..., de les contrades mediterrànies càlides 

- Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), 

bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., calcícoles de terra baixa 

- Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa 

 

 - Conreus abandonats 

 

 

- Vinyes 

 

- Pedreres, explotacions d'àrids i runam 
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3.4 Dinàmiques 

Les dinàmiques més rellevants d’aquest territori són la continuïtat de les activitats extractives, la 

transformació de les urbanitzacions de cap de setmana en primeres residències, la lenta valorització dels 

espais ja protegits (o al menys de part d’ells), amb un augment continuat de la freqüentació, i l’augment 

de les activitats de caire turístic o terciari.  

Segons el Catàleg de paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona, la restauració que, per normativa, 

és preceptiva a les pedreres cal veure-la com una acció esmorteïdora de l’impacte, ja que el paisatge 

càrstic original ha estat suprimit per desaparició física i el resultat de la restauració serà una certa coberta 

vegetal sobre un relleu no concordant. 

 

4. PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 

 

4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament  

 

4.1.1 Estructura del lloc 

L’emplaçament de la pedrera de Coll Ferran és al límit de les unitats de paisatge Garraf i Plana de Garraf, 

a peu dels estreps del Massís del Garraf. L’entorn afectat és forestal. 

Es troba situada al nord del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, al paratge de Coll d’en Ferran per 

sobre de l’autopista C-32, a l’esquerra de la carretera C-15z. Es troba a una distància d’uns 2 km 

aproximadament del límit del nucli de població i té accés pel camí de Mas Parellada. Aquest camí comença 

a la rotonda situada sobre l’autopista al Km 22, a l’inici de la carretera C-15z que va al municipi de 

Canyelles. S’estén des del Coll d’en Ferran, per l’est, fins al Fondo del Padruell per l’oest i remunta cap el 

nord per ambdós vessants del Fondo d’en Guardiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria de l’activitat., Font: Google earth 
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A l’est del sector, a l’altra banda de la carretera C-15z, a menys d’un quilòmetre es troba la subestació 

elèctrica Garraf 2, la pedrera Corral del Carro, fortament exposada visualment des de les vies de 

comunicació pròximes i amb un impacte paisatgístic important, i el dipòsit controlat de runes de Vilanova 

i la Geltrú. 

La via de comunicació pròxima és l’autopista C-32 que limita amb l’àmbit sud del pla especial i la carretera 

C-15z a menys de 500 metres, que queda ocultada per la topografia del terreny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista des de la C-15z abans de l’accés a la C-32                   Vista des del camí d’accés a la pedrera des de la C-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisatge del vessant que limita amb la banda est de la pedrera 

 

No hi ha edificacions residencials properes. Les industries pròximes estan al sud de la pedrera a l’altra 

banda de l’autopista.  

El nucli urbà de Vilanova i la Geltrú al sud de l’àmbit del pla especial queda lluny i topogràficament 

deprimit respecte a la cota de l’activitat.  Des de les cotes més elevades de l’àmbit del pla especial (inferiors 

a la cota 150) hi ha visuals cap al mar, però no es visualitza cap fons escènic remarcable del nucli urbà de 

Vilanova i la Geltrú ni d’altre element territorial o paisatgístic d’interès. 
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Foto aèria. Font Google earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista cap al nucli de Vilanova i el mar des d’un camí interior del fondo d’en Guardiola (des de cotes inferior a 150) 

 

Morfològicament, l’àmbit del pla especial es divideix en tres  parts. Una àrea deprimida respecte l’entorn 

afectada per l’extracció d’àrids que va generar una gran forma de cubeta (cràter), envoltada de 

plataformes i parets verticals dels fronts d’explotació, alguns d’ells restaurats. Una altra àrea plana 

ocupada per les zones funcionals d’operació, espais de circulació, zones d’aplec del material, diverses 

instal·lacions auxiliars lligades a l’activitat i zona d’aparcament de vehicles i maquinària. I una àrea de 

matriu forestal de la màquia amb margalló que s’enfila pel pendent a banda i banda del fondo d’en 

Guardiola, i on es preveu l’ampliació de l’activitat en l’àmbit del pla especial i fora dels límits de l’espai 

natural del massís del Garraf.  
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Paisatgísticament, actualment, aquest és un espai d’activitat dominat pel gran forat d’explotació produït 

en etapes i per empreses anteriors amb pràctiques menys integradores i per l’alçada del front d’explotació 

en bermes de superfície denudada a la banda oest de la pedrera. En menor presència hi ha les esplanades 

amb aplecs de materials i retalls de vegetació majoritàriament de pi blanc plantats en restauracions 

anteriors. A l’interior de l’espai la pols és un impacte important. Visualment aquest espai queda aïllat i 

actualment no genera una distorsió rellevant de la qualitat paisatgística de l’entorn més enllà dels seus 

límits, tenint en compte la proximitat a les activitats esmentades anteriorment, fortament exposades 

visualment des de les vies de comunicació pròximes i amb un impacte paisatgístic important. Al sud de 

l’àmbit hi ha una gran mota de terres repoblades amb pins que es va formar com a mesura d’ocultació 

de l’activitat quan es van fer les obres de l’autopista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferents vistes de la zona d’explotació actual 
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Forat generat, front en explotació i vista cap al fondo d’en Guardiola des de la zona d’explotació actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferents vistes cap als vessants del fondo d’en Guardiola 
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4.1.2 Alternatives d’ubicació 

 

Alternatives d’ubicació. Atès que l’objecte del pla especial consisteix en desenvolupar i regular l’àmbit 

d’una activitat extractiva existent definida pel PGO de Vilanova i la Geltrú com a zona subjecte a Pla 

Especial (plànol d’ordenació O.1), l’emplaçament proposat, a ambdós vessants del fondo d'en Guardiola, 

s’adapta a la superfície corresponent a la documentació gràfica del PGO (plànol de la sèrie E “Sòl subjecte 

a Pla Especial o Unitat d’actuació”) que delimita un àmbit al voltant de la Pedrera Griffi com a zona 

subjecte a Pla Especial de recuperació de pedreres. 

La pedrera es troba dins una àrea més gran amb una concessió minera per a l’extracció a cel obert de 

pedra calcària que abasta uns superfície molt més gran. 

No s’han considerat altres alternatives, ja que, estarien fora de l'àmbit delimitat del PGO i donada la 

proximitat a l’espai natural protegit del Garraf suposaria un major impacte paisatgístic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall plànol O.1 Ajust de l’àmbit del PEU  
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4.1.3 Anàlisi de la visibilitat. Fragilitat paisatgística 

 

El nord del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, on s’emplaça l’àmbit, com la resta de comarca, està 

emmarcat entre la xarxa viària C-31 i C-32 i el corredor industrial que connecta ambdós serveis viaris, a 

més dels polígons industrials propers i les activitats extractives de la pedrera Coll Ferran (objecte del pla 

especial) i la pedrera Roca i l’estació de transformació elèctrica. 

L’àmbit de la pedrera es situa en els vessant del fondo d’en Guardiola, un dels estreps finals del massís 

del Garraf en aquest sector. Un relleu abrupte amb pendents superiors al 20% que de nord a sud es va 

reduint, amb una orientació perpendicular a la línia de la costa. 

L’àmbit es situa molt allunyat del nucli urbà i de nuclis residencials i a l’altra banda de l’autopista C-32 

que actua de barrera visual, en els trams on hi ha desmunts. Es situa per una banda, a la depressió formada 

per l’activitat de la pedrera en actiu i per l’altra, en els vessants del fondo d’en Guardiola topogràficament 

encaixat, situació que pot facilitar l’ocultació visual de l’explotació. La depressió formada per l’antiga 

activitat extractiva es troba entre les cotes 85 i 54, la cota màxima d’explotació es proposa entre les cotes 

125 i 140 i el límit del pla especial a la cota 150. 

La zona de la pedrera explotada, ni l’àmbit del pla especial no són plenament visibles ni des del nucli urbà 

de Vilanova i la Geltrú ni des de bona part de la xarxa viària, exceptuant l’autopista C-32 i l’enllaç d’aquesta 

amb la C-15 que permet les vistes parcials de la pedrera. La banda sud-oest de la pedrera (una part 

d’aquesta en restauració i l’altra en actiu) queda exposada visualment als usuaris de les vies C-32 I C-15.  

 

La visibilitat potencial i real sobre l’àmbit del pla especial és baixa, considerant la dimensió de l’àmbit. No 

hi ha edificacions residencials properes. Les industries pròximes estan al sud de la pedrera a l’altra banda 

de l’autopista C-32. I el nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, a uns 2 km al sud, queda lluny i topogràficament 

deprimit respecte la cota de l’activitat. Vilanova i la Geltrú es troba a un altitud de 22 msnm. Tot i així si 

que és visible des dels principals recorreguts de la comarca, que com s’ha esmentat anteriorment 

principalment és la C-32 i amb menys rellevància la C-15z.  

 

Així doncs, els principals punts d’observació potencials per la seva freqüentació, són: 

- L’autopista C-32: la visió de la planta actual queda oculta per la mota de terra. Només hi ha visuals 

cap a l’actual front d’explotació oest en el punt de sortida de l’autopista a l’alçada de l’encreuament 

a la carretera C-15z. 

- La carretera C-15z: des de la carretera C-15 cap al municipi de Canyelles i en ambdues direccions la 

carretera passa a l’altra banda de l’estrep muntanyós (camí de Llacunalba). La topografia del terreny 

de matriu agrícola amb bancals de vinyes i paret de pedra seca oculten l’activitat i l’àmbit del pla 

especial. La carretera C-15z queda ocultada per la topografia del terreny. 

La conca visual és baixa pel que fa a l’amplitud de conca però exposada en el seu límit sud-oest pels 

usuaris de la carretera C-32, C-15 i C-15z.  

Tot i la dimensió de l’àmbit, la conca visual es circumscriu força a l’interior de l’àmbit i al front oest de la 

pedrera actual situat al voltant de la cota 145. Des de l’autopista C-32, C-15 i C-15z que són els itineraris 

propers més important, es preveu que la visió sobre els elements associats a l’explotació ( zona de 

tractament i apilament dels material i zona d’instal·lacions auxiliars) sigui nul·la . No hi ha punts de vista 

amb espectadors permanents sobre l’àmbit del pla especial. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Metres_sobre_el_nivell_del_mar
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El camí de Mas Parellada és també un itinerari d’observació. Aquest és un camí rural públic d’ús veïnal 

d’accés a les propietats i explotacions rurals i forestals veïnes i situades al fondo del Padruell, que creua 

l’activitat amb una freqüentació molt esporàdica. El PE preveu el seu trasllat més pròxim a la C-32, més 

perifèric a l’activitat per prevenir molèsties i riscos als usuaris del camí I que no interfereixi en els 

moviments interns de la pedrera. 

 

Des de l’àmbit, la conca visual de l’emplaçament es dirigeix cap a visuals cap al mar i el nucli de Vilanova 

i la Geltrú situat a més de 2 km. Les visuals des de l’emplaçament a l’est i l’oest queden es dirigeixen cap 

als vessants dels fondos que envolten l’espai. 

 

En general, resulta difícil tenir una visió completa de l’àmbit de l’explotació, donat que és extens i que 

l’orografia del lloc és abrupta, amb desnivells importants i encaixats a banda i banda del fondo d’en 

Guardiola. 

Tot i així, es conclou que es tracta d’un emplaçament amb elevada fragilitat paisatgística principalment 

per la transformació i el deteriorament dels seus valors naturals (relleu, geologia i vegetació del lloc i la 

proximitat a espai natural protegit), i en menor mesura per la seva parcial exposició visual. L’impacte 

paisatgístic potencial elevat es concentra en la franja sud i oest de l’àmbit visible des de la C-32, C-15 i C-

15z. De l’anàlisi de visibilitat es desprèn que el programa de restauració ha de potenciar i mantenir 

l’estructura en mosaic boscosa i de matollar en l’àmbit i incorporar vegetació com apantallament visual 

des del límits propers a la xarxa viària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuals cap a la pedrera des de l’encreuament a la carretera C-15z amb l’autopista C-32  
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Visuals cap a la pedrera des de la C-32 ). Font: Google-earth 

 

 

4.2 Programa i requisits de l’activitat  

 

4.21 Finalitat i justificació de l’activitat 

 

L’objectiu del pla especial és donar compliment a l’article 264 del Pla General d’Ordenació de Vilanova i 

la Geltrú segons el qual cal redactar un Pla Especial per a desenvolupar i regular l’àmbit de les àrees 

extractives existents. I l’ampliació de l’activitat es deu a l’interès dels actuals propietaris de la pedrera “Coll 
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Ferran”, l’empresa CALES DE PACHS, S.A. d’assegurar el subministrament futur de la seva matèria primera 

amb el recurs que s’obté d’aquest jaciment, així com millorar els processos. 

Pel sud i per l’oest l’explotació ha arribat al límit autoritzat. Les bermes superiors de la banda sud han 

estat ja restaurades, així com una petita franja a l’oest. El front que s’explota en l’actualitat avança cap el 

nord, allunyant-se de l’autopista. Tot i que queden algunes reserves, la diversificació de l’activitat, i 

l’interès de continuar amb l’explotació del recurs, així com la millora i la  implantació de noves tècniques 

fan necessari un increment de la zona d’afecció per continuar amb l’extracció del recurs i per disposar 

d’espai per emplaçar els diferents elements tècnics i de procés vinculats amb l’activitat. 

 

4.2.2 Components de l’activitat  

 

L’àrea d’afecció autoritzada i en actiu de la pedrera Coll Ferran és de 103.270 m² (10,33 ha) de superfície. 

La proposta del pla especial ordena una superfície total de 301.373,32m (30,14 ha) de superfície que es 

distribueix en les zones funcionals següents: 

 

• Zones vinculades a l’activitat extractiva 

 

• Zones no relacionades amb l’activitat extractiva 

 

Els elements relacionats amb la zona no explotable s’emplaçaran en la superfície explotada antigament i 

parcialment restaurada i on actualment ja es concentres aquestes funcions i/o elements. 

 

Zona explotable Àrea d’afecció autoritzada + àrea d’afecció ampliació 

Vials interns d’explotació 

 

Zona no explotable Zona de tractament d’àrid (tremuges, trituradores, cintes 

transportadores) 

 Zona d’apilament d’àrid  

Zona d’abassegament de terra vegetal 

 Zona estacionament maquinària 

Zona de gestió de residus 

 Zona d’altres instal·lacions: 

(aparcament cotxes, edificis recepció-oficines)  

 

 Vial públic  

 Àmbits de protecció  Franja protecció camí Mas Parellada 

  Franja protecció parc natural 

  Franja protecció autopista 

  Franja protecció paisatgística 

  Àmbit protecció de masses forestals 
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4.3.3 Requisits tècnics i processos 

 

L’activitat de l’empresa Cales de Pachs és la fabricació de productes a base de òxid càlcic o calç viva i 

hidròxid càlcic o calç apagada. A la pedrera Coll Ferran l’activitat consisteix en l’extracció de pedra calcària 

mitjançant voladures controlades.  

El material volat es carrega mitjançant una pala frontal als camions banyera que fan el transport del mineral 

a les instal·lacions situades a Pacs del Penedès. Per tal de rendibilitzar al màxim el transport per carretera, es 

preveu la instal·lació d’una planta de tractament en l’àmbit de la pedrera per classificar i seleccionar el 

material apte per ser calcinat. La granulometria apta per al procés de calcinació és de 25/65 mm. 

L’emplaçament previst i característiques queda recollit al Pla Especial d’Ordenació. 

Després de l’arrancada i transport de la pedra a la planta de tractament, aquesta es classifica per mides. Els 

fragments més grossos (aproximadament el 80%) es destinen a la calcinació per l'obtenció d'òxid de calci i 

posteriorment els seus derivats. La resta (l'altre 20%) es moldrà i classificarà per mides, destinats a utilitzar-

los com a àrids per a construcció i "zahorres" naturals. 

El rebuig miner, la resta inservible, són materials pedregosos i terres que no compleixen les 

característiques per a l'ús industrial ni d'obra pública i que, conjuntament amb la terra vegetal serviran 

posteriorment per al reblert del buit creat, la generació dels talussos de restauració, i la configuració dels 

terrenys fins obtenir el relleu desitjat.  

 

L’activitat extractiva de roca calcària de la pedrera de Coll Ferran consta de les fases següents: 

 

Fase d’explotació 

- perforació, voladura i fragmentació de la roca 

- càrrega i transport amb pales carregadores, pales giratòries i camions 

- trituració primària i emmagatzematge 

- transport a planta per a la classificació i tractament 

L’extracció de roca calcària es fa per via seca, s'extreuen els àrids sense intervenció d'aigua ni de cap 

procés de rentat. 

El mètode d'explotació emprat actualment és el de bancs amb sistema descendent, amb els següents 

passos:  

1. Condicionament dels accessos i obertura de les pistes necessàries per accedir a la nova zona 

d'explotació. Aquest accés s'haurà de construir fins assolir el nivell més alt on es pretén iniciar 

l'explotació, per continuar-la en sentit descendent i per bancs de treball.  

 

2. Desbrossada forestal i retirada i abassegament en piles les terres vegetals superiors, a un costat de 

la superfície d'explotació, per poder-les reutilitzar en la fase de restauració.  

 

3. Arrencada mitjançant voladures amb explosius i fragmentació de la roca calcària. 

4. Càrrega del producte de la voladura sobre dúmpers bolquet amb pales carregadores i excavadores 

giratòries i transport fins a la trituradora primària. 

5. Aquests materials es transporten fins a la planta de classificació i tractament de la pròpia empresa.  
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6. Anivellació de les bermes de treball i posterior manteniment mentre es portin a terme treballs 

d'arrencada.  

 
El mètode d’explotació serà per avanç de bancs amb talús forçat. L’alçada màxima dels fronts d’explotació 

serà de 20 metres, amb un angle de talús màxim de 75º respecte l’horitzontal. 

Les bermes tindran l’amplada suficient per garantir la maniobrabilitat de la maquinaria emprada, i en cap 

cas seran inferiors als quatre metres. 

 
Donat el desnivell i potència de la capa a explotar, es preveuen com a  mínim de 6 bancs d’explotació, 

que poden ser menys, segons les característiques d’estabilitat dels materials en aquell lloc. 

 

Aquests paràmetres seran susceptibles de modificació en funció del comportament del recurs, rebaixant 

o augmentant l’alçada del banc o augmentant o disminuint l’angle d’inclinació del front, en el supòsit que 

les condicions d’estabilitat d’aquests talussos forçats arribessin a posar en perill la integritat física del 

personal i de la maquinària que intervinguin en les tasques d’explotació. 

L’estat final d’explotació serà el determinat per la topografia després d’excavar fins als límits autoritzats 

deixant com a cota de base el nivell 35, segons plànols i perfils del projecte d’explotació. 

 

Fase de restauració 

Pel sud i per l’oest l’explotació ha arribat al límit autoritzat. Les bermes superiors de la banda sud han 

estat ja restaurades, així com una petita franja a l’oest.  

El programa de restauració proposa les mesures correctores a executar durant les fases de restauració 

integrada de la zona a explotar, és a dir, que els treballs de restauració s’executaran a mesura que 

avanci l’explotació. 

A nivell paisatgístic, les mesures previstes són principalment: 

 

1. Creació de talussos amb pendents màximes de 30º (angle de 30° respecte de l’horitzontal). Evitar 

crear talussos de pendent superior a 37°. 

2. Creació de talussos rocosos (mètode “talús Royal”), que introdueix irregularitats que trenquen la 

monotonia i la regularitat dels bancs d’explotació.  A mes, la seva morfologia irregular potencia 

la nidificació d’ocells i la colonització de plantes espontànies. 

3. Sistema de regalls i canalitzacions per a la recollida de les aigües pluvials per evitar l'erosió.  

4. Estendre en els talussos substrats amb pocs fins obtingut a partir de materials de rebuig de la 

mateixa explotació corregits, amb materials externs, terres vegetals i esmenes. 

5. Hidrosembra en dues fases amb barreja de llavors herbàcies a una dosi de 350 kg/ha.  

6. Plantació d’espècies arbòries i arbustives. 

7. Tasques de manteniment de les plantacions i hidrosembres. 
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Fases d’explotació (fase 1 a 3). Font: Projecte d’explotació. (Plànol O4), en fase de redacció 
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Ordre cronològic de restauració. Font: Projecte d’explotació. (Plànol O5), en fase de redacció 
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Actuacions de restauració. Font: Projecte d’explotació. (Plànol O7), en fase de redacció 
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4.3.4 Xarxes d’aigua, telèfon i gas 

Pel que fa al subministrament d’aigua no existeix cap xarxa pública a l’interior de la pedrera. L’explotació 

s’abasteix d’un pou existent dins la propietat, actualment inactiu per manca de subministrament elèctric 

per bombejar l’aigua.  

A l’àmbit no existeix cap canonada de transport de gas, ni tampoc cap línia de telèfon que el travessi. 

 

4.3 Visió integral del pla 

 

4.3.1 Encaix del pla i visió global de l’ordenació 

 

L’ordenació proposada pel Pla especial (punt 4 de la Memòria d’ordenació) diferencia les zones següents:  

 

Pla Especial. Maig 2020 

DESCRIPCIÓ ZONA Clau Superfície m2 % 

Zona explotació autoritzada ZE1 87.575,72 29,06% 

Zona explotació futures ampliació ZE2 89.516,00 29,70% 

Tota sòl explotació  177.091,72 58,76% 

Zona tractament àrids i aplecs  ZT 15.140,54 5,02% 

Zona instal·lacions auxiliars ZI 6.023,25 2,00% 

Zona de circulació interna ZC 7.953,70 2,64% 

Total sòl associat a activitat  29.117,49 9,66% 

Espais de protecció EP 80.948,85 26,86% 

Nou vial públic (sistema viari) SV 2.142,73 0,71% 

Àmbits en restauració ZR 12.072,53 4,01% 

TOTAL ÀMBIT   301.373,32   

 

 

Les superfícies i condicions normatives d’aquestes subzones s’expressen a la normativa del PEU i es 

recullen gràficament al plànol O.3 Zonificació proposada 
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Detall Plànol O.3 Zonificació PEU 

 

En termes de visibilitat, a l’àmbit del pla especial, i d’acord a les fases i plans de treball que es concretaran 

en el Projecte d’Explotació i el Programa de Restauració, es diferenciaran les següents visions del lloc: 

 

- Fronts d’explotació actual i d’ampliació (ZE1 i ZE2). La visió al front d’explotació actual és una 

superfície nua de coberta vegetal amb una topografia de línies rectes i que cromàticament contrastant 

amb les coloracions tons verdosos de l’entorn forestal. Els nous fronts d’explotació del fondo de 
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Padruell, segons les fases del pla d’explotació i el ritme d’activitat, aniran oferint un fons escènics 

d’àrees desforestades i relleus de línies artificioses.   

A mesura que s’esgotin fronts i/o s’abandoni definitivament els fronts explotats es regeneraran les 

superfície que a llarg termini recuperaran una matriu forestal amb l’objectiu d’integrar-se 

paisatgísticament amb l’entorn forestal del parc. 

L’àmbit de la zona ZE2, definida com a ampliació futura, s’explotarà per fases (fase 3 ). L’inici de cada 

fase anirà condicionat a la restauració integrada de les fases anteriors.  

El termini d’explotació és de 77 anys, que aproximadament és la durada de la concessió d’explotació 

actual i amb un ritme d’extracció de 300.000 T/any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall plànol 1.10 Estat actual explotació 
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- Piles d’abassegament de materials (ZT). Zones on s’apila el material calcari extret de la zona 

d’explotació i on es preveu maquinària i instal·lacions fixes per al primer tractament i classificació de 

l’àrid extret. També serà l’espai d’abassegament de material classificat, runam i acumulacions de 

material de rebuig i de terres vegetals per a la restauració. 

La percepció del conjunt d’aplecs queda limitada fonamentalment a l’interior de la pedrera. La 

topografia i el talús del perímetre sud de l’explotació que voreja l’indret i paral·lel a la C-32 l’oculta 

visualment. Les taques arbrades existents en el talús i internes (EP) afavoreixen la integració 

paisatgística i actuen com a barrera visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall Plànol O.3 Zonificació PEU. EP: espais de protecció. ZI: zona per instal·lacions auxiliars. ZT: zona per 

tractament i apilament. 
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- Vegetació. Als espais de protecció (EP) es conserva la vegetació natural preexistent i /o es potencia 

mitjançant plantacions arbòries per a l’ocultació de l’activitat. Es diferenciaran els espais de protecció 

següents: 

• Franja forestal de pineda amb margalló en substrat calcari que confereix una coloració verd sobre 

blanc, variable segons si la coberta vegetal és més o menys densa o desenvolupada. Correspon 

a la zona de conservació de la vegetació natural existent, a l’extrem nord de l’àmbit de Pla especial 

de més de 55.000 m2 que es qualifica com a espai protegit. Ocuparà la punta més septentrional 

del Fondo d’en Guardiola, on la vall és més tancada i frondosa i les pendents de les vessants més 

pronunciades, i es prolonga amb dues franges pels perímetres nord-est i nord-oest. La finalitat 

és garantir un contorn de transició i de protecció adequat amb l’espai natural del Massís del 

Garraf (clau 23), on els límits de l’àmbit són més vulnerables. Aquest espai té l’objecte afegit de 

preservar els límits del Parc natural del Garraf, un espai de rellevant valor territorial. 

• Taques forestals internes al voltant de la zones de tractament i abassegament. Situades a la banda 

sud de traçat original del camí de Mas Parellada on es localitzen i es preserven les masses forestals 

joves existents, plantades en anteriors actuacions de restauració de la pedrera. 

• Taques arbrades en els terrenys situats entre el nou traçat del camí i el marge sud de l’àmbit. 

Aquests terrenys van ser objecte d’una actuació de restauració al finalitzar la construcció de 

l’autopista. 

• Al voltant del camí de Mas Parellada. A la banda nord del nou traçat del camí públic s’estableix 

una franja de protecció de 8 m d’amplada des de l’aresta exterior de la calçada per tal de crear 

un apantallament vegetal arbori que preservi les vistes de la planta de tractament i de la zona 

d’explotació i minimitzi l’impacte sobre els usuaris de la via.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instal·lacions auxiliars i serveis (ZI). Les construccions i instal·lacions auxiliars vinculades a l’activitat 

de la pedrera com ara  els edificis per controls de producció i d’accés de transport, edificis per 

recepció, oficines, administració, laboratoris, vestidors i magatzems; edificis per vigilància i seguretat; 

aparcament de maquinaria i de vehicles; zona de recollida i gestió de residus, etc. es situaran en la 

zona més plana topogràficament i per raons de la topografia menys exposada visualment.  
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La normativa del Pla especial respecte a aquestes construccions estableix que l’ocupació màxima en 

planta dels edificis no superarà el 10% de la zona. L’edificació serà tipus aïllada amb una alçada 

màxima de 12 metres, per sobre l’altura màxima únicament podran elevar-se els elements tècnics de 

les instal·lacions. Independentment de les seves característiques constructives, els paraments exteriors 

de les edificacions i instal·lacions aplicaran materials i textures no reflectants i colors amb relació 

cromàtica amb l’entorn (ocres o verds). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’annex 1 i 2 d’aquest document s’exposa el contingut rellevant des del punt de vista paisatgístic del Pla 

especial: la normativa del pla amb incidència en el paisatge i els plànols d’ordenació principal. 

4.3.2 Alternatives d’ordenació 
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D’acord amb l’apartat 7 Anàlisi d’alternatives de l’EAE del pla especial (desembre 2017), aquest a banda 

de l’alternativa zero, que consistiria en el manteniment del planejament vigent, analitza les alternatives 1, 

2, 3 i 4 corresponents al mateix àmbit d’afectació, però amb propostes d’ordenació de l’activitat 

diferenciats pel que fa a la ubicació dels usos i a les superfícies finals. L’alternativa 2 i 3 també proposen 

el trasllat del camí públic de Mas Parellada, d’accés a les propietats i explotacions rurals i forestals veïnes 

situades al fondo del Padruell, que creua l’explotació actual. 

Així, les alternatives 1, 2 i 3 proposen l’ordenació de l’àmbit d’acord als usos i requisits de l’activitat en 

diferents zones (zona d’explotació autoritzada, zona d’explotació per ampliació, zona per tractament i 

apilament, zona per instal·lacions auxiliars, espais de protecció i zona restaurada).  

En totes les alternatives plantejades la zona explotable s’adapta a la geologia i morfologia del vessant 

explotable com a recurs miner calcari i inclòs a la quadrícula minera. 

En l’alternativa proposada, l’alternativa 4, la maquinària per al tractament primari de l’activitat es situa en 

l’espai ocupat actualment per altres elements. I la resta de zones funcionals proposades com ara les zones 

d’abassegament de materials i terres vegetals, el parc de vehicles i els serveis no ocuparan noves 

superfícies, sinó que s’adaptaran a una de les àrees ocupades actualment i topogràficament plana. 

Aquesta és la millor opció des del punt de vista funcional perquè no interfereix en les diferents fases de 

desenvolupament de l’activitat, ni de restauració de la pedrera. I comporta la compactació i concentració 

dels elements en una mateixa àrea que reuneix les condicions de ser topogràficament plana i no exposada 

visualment, que també suposarà minimitzar l’impacte paisatgístic. 

 

L’ordenació proposada respon a les necessitats operatives del transport del material arrencat del front 

d’explotació fins a les piles d’emmagatzematge i el tractament primari a la planta de tractament  a peu 

de pedrera per classificar i seleccionar el material apte per ser calcinat, prèviament a la seva càrrega a 

camions i transport a la planta de tractament externa (a Pacs del Penedès). 

 

L’alternativa 4  recull les consideracions de l’informe ambiental emès pel Servei de Medi Ambient de la 

Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 31 d’octubre 

de 2018. La nova proposta incorpora les prescripcions de l’informe per a una major preservació territorial 

ambiental i paisatgística de l’àmbit definitiu d’explotació. 

La franja d’espai protegit de transició amb el Parc del Garraf s’amplia pel nord, preservant la zona 

més frondosa del fondo d’en Guardiola i es perllonga per les bandes envoltant tota la zona 

explotable en un futur. Aquesta franja farà, arribat el moment, les funcions de franja exterior de 

protecció d’incendis i es gestionarà d’acord amb les indicacions de l’esmentat informe tècnic. La 

resta d’àmbits EP s’amplien sensiblement, especialment per la banda nord del nou traçat del camí 

públic. 

Aquesta zona EP (Espais de protecció) en el nord del fondo d’en Guardiola s’estableix com a zona 

no explotable, qualificada com a clau 23  que d’acord a la normativa urbanística actua funcionalment 

com “espai de pre parc” a l’espai de la Xarxa Natura 2000. Com a perímetre de protecció del paisatge 

per preservar i potenciar la zona boscosa i de matollars pròxima als límits amb l’espai natural del 

Garraf.  Amb aquesta proposta disminueix l’àrea d’explotació i es compensa l’afectació del PEU al 

perímetre de l’espai natural del Massís del Garraf integrant de la Xarxa Natura 2000 Serres del Litoral 

central (codi ES5110013), com a zona especial protecció per les aus (ZEPA) i lloc d’importància 
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comunitària (LIC). I es manté i potencia  la connectivitat funcional i ecològica dels sistemes naturals 

(corredor biològics de fauna, integració paisatgística, etc.) d’aquest àmbit amb el Parc del Garraf.  

 

 

I pel que fa a la volumetria, materials i cromatisme de les noves construccions que el pla especial preveu, 

en aquesta fase no estan definides, però tal i com estableix la normativa del pla hauran de garantir una 

correcta inserció en el lloc i minimitzar l’impacte paisatgístic. 

 

La  zonificació i les superfícies de les diferents alternatives estudiades són les següents:   

 

 

Taula superfícies de les zones funcionals per a les alternatives 1, 2, 3 i 4: 

ALTERNATIVA    1   2   3   4   

DESCRIPCIÓ ZONA Clau 
Superfície 

m2 
% 

Superfície 

m2 
% 

Superfície 

m2 
% 

Superfície 

m2 
% 

Zona explotació autoritzada ZE1 87.575,72 29,06% 87.575,72 29,06% 87.575,72 29,06% 87.575,72 29,06% 

Zona explotació futures ampliació ZE2 142.642,91 47,33% 137.265,85 45,55% 130.230,67 43,21% 89.516,00 29,70% 

Tota sòl explotació  230.218,63 76,39% 224.841,57 74,61% 217.806,39 72,27% 177.091,72 58,76% 

Zona tractament àrids i aplecs  ZT 12.159,10 4,03% 12.159,10 4,03% 14.910,48 4,95% 15.140,54 5,02% 

Zona instal·lacions auxiliars ZI 6.376,16 2,12% 6.376,16 2,12% 6.075,50 2,02% 6.023,25 2,00% 

Zona de circulació interna ZC       7.953,70 2,64% 

Total sòl associat a activitat  18.535,26 6,15% 18.525,26 6,15% 20.985,98 6,97% 29.117,49 9,66% 

Espais de protecció EP 38.043,96 12,62% 43.781,23 14,53% 47.441,13 15,74% 80.948,85 26,86% 

Nou vial públic (sistema viari) SV 2.502,94 0,83% 2.142,73 0,71% 2.142,73 0,71% 2.142,73 0,71% 

Àmbits en restauració ZR 12.072,53 4,01% 12.072,53 4,01% 12.072,53 4,01% 12.072,53 4,01% 

TOTAL ÀMBIT   301.373,32   301.373,32   301.373,32   301.373,32   
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Alternativa 0       Alternativa 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 2       Alternativa 3 

4.4 Anàlisi sistemàtica de les transformacions 

 

En aquest apartat es procedeix a fer una descripció de les transformacions o impactes paisatgístics que 

es preveu que produirà l’activitat sobre el paisatge en funció dels principals aspectes alterats. En l’àmbit 

d’aquest estudi les transformacions tenen un caràcter negatiu o indesitjable (impacte paisatgístic negatiu 

perquè posen en crisi el manteniment de certs valors del paisatge). 

 

4.4.1 Geomorfologia 

 

La modificació de la geomorfologia és l’impacte paisatgístic més impactant relacionat amb l’activitat 

extractiva. L’extracció de roca suposa l'aparició de formes topogràfiques geomètriques regulars que 

suposen un impacte negatiu sobre la geomorfologia inicial. L’aparició de nous fronts, talussos de roca, 

introdueix en el paisatge noves línies discordants amb l’entorn. 
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La topografia d’una important superfície de l’àmbit del pla especial però, ja ha estat alterada, resultat de 

l’explotació de roca calcària que des dels anys 1970 es realitza. I que ha generat un gran forat d’explotació 

de més de 30 metres i fronts d’explotació de més de 15 metres d’alçada.  

L’extracció de roca i l’obertura de camins i pistes en l’àmbit del pla especial implicarà l’extracció de roca 

calcària amb la conseqüent pèrdua de material petri. 

Pel que fa als riscos d'inestabilitat de vessants, aquests es consideren en el pla d’explotació, i es prenen 

precaucions per tal d'evitar-los. Tot i així, si bé l'estabilitat geomorfològica està en principi assegurada el 

pendent que es dóna als desmunts (desmunts 1H:3V i  vegades de tipus 2H : 3V) fa que siguin difícilment 

restaurables i colonitzables per a la vegetació. Aquesta dificultat es pot traduir en un baix recobriment 

vegetal d'aquestes superfícies i per tant en un risc d'erosió. L'erosió diferencial de materials de diferent 

duresa pot avançar més de pressa en uns llocs que en altres. Això pot conduir a la llarga a fenòmens 

d'inestabilitat de talussos i a moviments en massa no desitjats. I sens dubte a dificultar la restauració i 

integració paisatgística. 

 

Com a mesures integradores, el pla d’explotació haurà de  preveure la reducció del pendent dels talussos 

per tal d'evitar el risc d'esllavissades; adoptar cunetes de guarda en caps de desmunt per prevenir 

processos erosius en els talussos; la restauració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal i 

hidrosembra per  minimitzar el risc d'erosió en les superfícies nues; i la revegetació de talussos amb 

espècies herbàcies, arbustives i arbòries per a la seva integració paisatgística.  

 

4.4.2 Vegetació 

 

A l’àmbit d’explotació actual hi trobem les diferents maquinàries i instal·lacions vinculades a l’activitat, així 

com els diversos aplecs de pedra arrencada. El principal front explotat és actualment una depressió de 

mes de trenta metres de profunditat, els fronts d’explotació vessants estan en les fases inicials de la 

restauració. I en els marges, i espais residuals hi ha pinedes de pi blanc i matollars. Taques denses i 

cobertes de la pols que genera l’activitat. Com a espècies majoritària del matollar hi ha l’ullastre (Olea 

europaea var. Sylvestris) i el llentiscle (Pistacea lentiscus). I com a herbàcies predomina el llistó 

(Brachypodium retusum) i l’albellatje (Hyparrhenia hirta). 

Per sobre de les cotes que actualment s’exploten, el fondo d’en Guardiola són terrenys forestals coberts 

d’una densa màquia de garric (Quercus coccifera) i margalló (Chamaerops humilis) amb pi blanc (Pinus 

halepensis). 

 

L’impacte general sobre la vegetació és la pèrdua directa de superfície vegetal. Aquest és un impacte que 

no només ocasiona la destrucció de la vegetació desforestada per l’activitat, sinó que afecta també les 

comunitats vegetals adjacents que queden afectades en la seva continuïtat espacial, en les seves 

condicions microclimàtiques, etc.  

L’activitat afectarà sòls forestals coberts d’una densa màquia de garric i margalló amb pi blanc. 

 

Com a mesures integradores, el pla de restauració contempla fitar acuradament els límits del pla especial 

per evitar una afectació innecessària de la vegetació fora dels límits d’aquests. Pel que fa a la restauració 

i integració paisatgística, el pla de restauració preveu la revegetació dels fronts d’explotació mitjançant 
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sembres, hidrosembres i plantacions amb espècies autòctones. La mesura haurà d'anar acompanyada de 

l'estesa de terra vegetal als terraplens, zones planes i desmunts de pendents que ho permetin.  

 

4.4.3 Visibilitat 

 

L’eliminació de la coberta vegetal, l’extracció de roca i els moviments de terra vinculats amb l’activitat 

extractiva suposen una transformació del paisatge de caràcter negatiu. 

La restauració integrada del programa de restauració minimitza l’impacte negatiu mitjançant la 

restauració, la revegetació del lloc amb plantacions i hidrosembres per restituir durant la fase d’explotació 

i un cop finalitzada el cobriment forestal del lloc. La posterior restauració implica  però, una transformació 

del paisatge i una nova percepció del lloc. 

 

4.4.3 Contaminació lumínica 

 

L’àmbit es troba en una Zona E2 que li correspon una protecció alta. Les zones E2 son zones de protecció 

alta que per les seves característiques admeten una brillantor reduïda, que corresponen a les superfícies 

de sòl no urbanitzable fora d'un espai d'interès natural, fora d'una àrea de protecció especial o no inclosa 

a una àrea de la Xarxa Natura 2000. 

A la zona on es situa l’àmbit no es localitzen fonts de contaminació lumínica, els nivells de contaminació 

lumínica són baixos.  

L’activitat no preveu elements d’il·luminació. Es mantindran les condicions naturals de les hores 

nocturnes, en benefici de la fauna, la flora i dels ecosistemes en general. 

 

4.4.4 Pols  

 

Un altre impacte associat a l’activitat és l’emissió fugitiva de partícules a l’atmosfera, pols que suposen un 

cobriment de pols blanca de la zona i de la vegetació existent a les esplanades.  

El projecte d’explotació preveu un conjunt de mesures per reduir les emissions difuses de partícules 

associades a l’activitat extractiva. Mesures pel que fa a reduir la pols en els accessos, vials de circulació i 

superfícies amb trànsit de vehicles, camions i maquinària (regs, compactació, etc.); mesures aplicables en 

les zones d’aplec de materials propis de l’activitat extractiva, en les operacions de càrrega, descàrrega i/o 

manipulació de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars. I 

mesures preventives en tots els elements fixes necessaris per al transport i tractament de material. Aquests 

han de ser tancats, com ara tamisos, garbells, classificadors, cintes transportadores, elevadors de 

materials, punts de transferència i dispositius similars, han de disposar d'un grau de tancament adequat, 

han de reduir al màxim la grandària de les obertures i estudiar-ne l’orientació respecte dels vents 

dominants, de manera que en cap moment no es produeixin núvols de pols. A més, es poden 

complementar aquests sistemes amb dispositius de captació o sedimentació i vehiculació cap a sistemes 

de depuració. I els punts de descàrrega de les cintes transportadores als apilaments han de disposar 

d’elements de protecció contra el vent. 
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4.4.5 Construccions i instal·lacions 

 

La construcció i emplaçament de noves construccions, edificacions, etc. pot introduir en el lloc volums, 

materials i textures artificioses.  

Es preveuen noves construccions que el pla especial no defineix,  però que la normativa del pla estableix 

que hauran de garantir una correcta inserció en el lloc i minimitzar l’impacte paisatgístic. L’alçada de les 

instal·lacions serà la mínima possible que permeti l’activitat. I els paraments exteriors de les edificacions i 

instal·lacions aplicaran materials i textures no reflectants i colors amb relació cromàtica amb l’entorn 

(ocres o verds, etc.). Aquestes, també es situaran a la zona ocupada actualment per instal·lacions i parc 

de maquinaria, etc. Per tant, l’impacte visual no serà rellevant, atès que seran elements menors en quan 

a mides i ocupació i es situaran i integraran amb la resta d’elements funcionals existents. 

Com a mesura integradora, el pla especial ordena i estableix per normativa les condicions d’edificació de 

les construccions i dependències auxiliars vinculades a l’activitat. 
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5. ESTRATEGIA, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

 

5.1 Estratègies d’integració adoptades 

 

Les principals estratègies d’integració que es proposen són: 

 

- Naturalització 

 

- Ocultació  

 

Les estratègies adoptades per integrar els fronts d’explotació de la pedrera durant i en finalitzar 

l’explotació del recurs és per una banda, la restauració, la naturalització del lloc d’acord amb la coberta 

vegetal de l’entorn. El perfil final dels relleus resultants adoptaran els perfils i modelats necessaris per 

garantir l’establiment de les plantacions de restauració i afavorir la revegetació natural del vessant. I per 

altra banda, l’ocultació, l’apantallament visual de les instal·lacions i aplecs de materials, concentrant-los 

en les zones més ocultes visualment per la vegetació existent i les noves plantacions.  

 
 

5.2 Criteris i mesures d’integració  

 
En la definició del pla especial i del programa de restauració de la pedrera Coll Ferran, pel que fa al 

impacte paisatgístic s’han adoptat criteris i mesures correctores i d’integració paisatgística.  El pla especial 

les han incorporat a través de l’ordenació i la normativa del pla (capítol 4). I el programa de restauració 

avalua els possibles efectes sobre el medi ambient, així com les mesures que es preveuen aplicar per 

prevenir, minimitzar o reduir l'afecció sobre el medi durant la fase d'explotació i un cop finalitzada. Inclou 

les mesures restauradores a executar durant l'explotació i en el condicionament i estabilització dels 

talussos finals, amb l’objectiu de restituir una coberta vegetal forestal al final de l’activitat. 

 

 

A continuació es descriuen els criteris d’integració definits per minimitzar l’impacte paisatgístic negatiu i 

les mesures per tal de reduir i compensar l’efecte de les alteracions de l’activitat en el paisatge, i que com 

s’ha esmentat anteriorment s’incorporen en el programa de restauració.  
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CRITERIS MESURES 

Espais naturals 

 

Preservar els valors paisatgístics i ecològics de 

l’entorn del pla especial per la proximitat a l’espai 

d’interès natural del Parc del Garraf 

 

 

- L’explotació en la major part del seu perímetre 

(al nord) es distanciarà uns 150-200 dels límit 

del Parc del Garraf. En els trams més propers 

(est i oest) a uns 25 metres. 

 
Conservar la vegetació existent del perímetre 

nord que limita amb l’espai natural 

 

 

-  Es crearà en el perímetre nord del PE, que 

limita amb el Parc, una zona de protecció, com 

una transició entre l’àrea d’explotació i el Parc. 

En aquesta zona de com a mínim 25 metres 

s’aplicaran mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

 

- Revegetació generalitzada dels fronts 

d’explotació i explanada (plaça inferior de 

restauració) amb vegetació autòctona.   

Morfologia final i substrat edàfic 

Minimitzar els impactes sobre l’estabilitat dels 

talussos, erosió del terreny i alteració de les 

característiques edàfiques. Restitució edàfica i de 

revegetació. 

 

- Reduir el pendent dels talussos dels fronts 

d’explotació adoptant majoritàriament 

pendents màximes 3H:2V per afavorir la 

restauració i colonització natural dels terrenys i 

bermes. 

 

- Aplicació de talussos mètode Royal que permet 

la generació de talussos estables i integrats en 

l’entorn deixant  la pendent natural de cada 

estrat que aflora en l’excavació i aprofitant les 

fractures naturals del massís. La seva morfologia 

irregular afavoreix la colonització de la flora i la 

fauna. 

 

- Retirar i abassegar la capa superior del sòl per 

emprar-lo posteriorment en la restauració. 

 

- Amb caràcter previ a la deposició de la capa de 

terra vegetal, estendre una capa de 0,40 m 

d’estèrils fins, d’una granulometria mínima de 2 

mm. 

 

- Estesa de capa de terra vegetal procedent del 

decapatge previ de l’àrea o d’origen exterior, 

esmenada degudament en un gruix mínim de 

40 cm tant a les zones planes com a les 

atalussades. 
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CRITERIS MESURES 

 

- Adequar una xarxa de drenatge que garanteixi 

la circulació correcta de les aigües de pluja cap 

als canals de desguàs naturals de l’entorn, per 

evitar fenòmens d’entollament a les àrees 

planes i problemes erosius en els talussos 

derivats d’un control incorrecte del seu 

drenatge. 

 

 

- Utilitzar en el rebliment i la creació de la 

morfologia final únicament i exclusivament 

terres netes d’aportació exterior o de rebuig 

intern (es preveu un màx. de 5-10%). No 

s’admetran runes ni enderrocs de la 

construcció. 

 

Revegetació  

 

Integració paisatgística dels fronts explotats 

mitjançant la revegetació amb espècies 

herbàcies, arbustives i arbòries autòctones. 

 

- Plantacions arbòries i arbustives d’espècies 

autòctones de 1-2-3 saves. 

 

- Hidrosembra en dues fases d’espècies herbàcies 

autòctones i adaptades a les característiques 

ecològiques dels terrenys a restaurar. Les dosis 

que cal aplicar són de 350 kg/ha. 

 

- Diversificació de les cobertures vegetals en 

funció de l’exposició solar, pendents i drenatge, 

 

 

Mantenir la vegetació existent de restauracions 

anteriors que fa d’apantallament vegetal  

 

- Respectar i potenciar les taques arbrades 

existents per afavorir el seu desenvolupament 

òptim, mitjançant treballs forestals de 

sanejament i de manteniment (aclarida, poda 

de branques mortes, i branques baixes, etc.) 

 

 

Integració paisatgística 

 

Minimitzar la dispersió de les instal·lacions i 

ocultar al màxim la seva visió  

 

- Concentrar les instal·lacions i aplecs de material 

en les zones topogràficament planes, ocupades 

per instal·lacions relacionades amb l’activitat i 

ocultes pels apantallaments vegetals 
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CRITERIS MESURES 

Integrar els elements construïts i les instal·lacions 

al cromatisme del lloc 

- L’alçada de les instal·lacions serà la mínima 

possible que permeti l’activitat 

 

- Els paraments exteriors de les edificacions i 

instal·lacions aplicaran materials i textures no 

reflectants i colors amb relació cromàtica amb 

l’entorn (ocres o verds) 

 

 

Conservar i potenciar la vegetació de l’entorn del 

nou camí i àmbit sud del pla especial per ocultar 

la visual cap a l’extracció des del camí 

 

- Consolidar i revegetar una zona arbrada 

perimetral al camí amb vegetació arbòria i 

arbustiva, com son l’alzina, el pi blanc, el 

llentiscle, etc. 

 

 

Restaurar les zones ocupades per instal·lacions 

auxiliars i serveis i piles d’abassegaments 

 

- Un cop finalitzada l’activitat retirar la 

maquinària, enderrocar les instal·lacions 

auxiliars i retirar i gestionar adequadament els 

residus de l’àrea d’afecció, per garantir la 

restauració de les àrees ocupades per les 

instal·lacions i ocupacions temporals. 

Restauració mitjançant el condicionament del 

sòl, hidrosembra i/o plantacions. 

 

Mantenir i conservar les construccions de pedra 

seca localitzades en l’àmbit que es troben en bon 

estat 

Mantenir i conservar les construccions de pedra 

seca localitzades en l’àmbit que es troben en 

bon estat 

Emissions fugitives de partícules a l’atmosfera  

 

Reduir l’impacte de l’emissió fugitiva de 

partícules a l’atmosfera 

 

- Captació local de la pols a la màquina 

perforadora, cintes transportadores, etc. 

 

- Recobriment amb lones de vehicles i camions 

abans de sortir de la instal·lació  

 

- Regs amb aigua amb camió cisterna. 

 

 

. 
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5.3 Mesures de restauració i integració paisatgística 

A continuació es descriuen les mesures de restauració i integració paisatgística que es proposen d’acord 

amb els criteris adoptats en el present EIIP: 

 

A/ Hidrosembres 

B/ Plantacions 

 

Atès que les accions i mesures es concretaran en el Programa de Restauració, no s’inclou la valoració 

econòmica de les accions. 

Per a la definició de les mesures i accions de restauració i integració paisatgística s’ha considerat que 

majoritàriament la morfologia de les àrees a restaurar de la pedrera són talussos amb pendent superior 

a 30º i substrat pedregós 1 

 

A/ HIDROSEMBRA 

L’objectiu de la hidrosembra és fixar el substrat emprant espècies anuals de creixement ràpid 

(hidrosembra 1) i introduir posteriorment altres espècies autòctones de creixement més lent 

(hidrosembra 2). 

  

Procés 

 Hidrosembra 1  

  

1 any mínim 

Plantacions + 

 

Hidrosembra 2 

 

Composició i aplicació de les hidrosembres 

 

HIDROSEMBRA 1:. No s’ha d’aplicar abans de 15 dies després de la col·locació del substrat. 

 

• Època de sembra: setembre-febrer. 

• Forma d’aplicació: hidrosembra en dues fases. La primera aplicació conté tots els components 

principals (les llavors, part de l’encoixinat (mulch), part del fixador i l’aigua). La segona aplicació té com a 

objectiu cobrir les llavors per afavorir-ne la germinació, utilitzant una barreja amb la resta d’encoixinat, 

fixador i aigua. 

• Dosi total de llavor: 350 kg/ha. 

 

1 Jorba, Montse ; Vallejo, V. Ramon [coord.]. Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima 

mediterrani. Barcelona: Direcció General de Qualitat Ambiental. Àrea d'Avaluació i Restauració d'Activitats Extractives, 

2010. 
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• Composició espècies:  

Gramínies 

Lolium perenne                             20% 

Cynodon dactylon    10% 

Dactylis glomerats   15% 

Brachypodium retusum  10% 

Brachypodium phoenicoides 10% 

Festuca arundinacea  15% 

Lleguminoses 

Medicago lupulina   10% 

Melilotus officinalis   5% 

Trifolium scabrum   5% 

 

• Encoixinament: 600-1.000 kg/ha de fibra curta (fusta, palla, coco o similar). 

• Fixador orgànic o inorgànic: 100-150 kg/ha. 

• Aigua: 25-50 m3/ha. 

• Fertilitzants inorgànics (opcional): només per corregir les deficiències del substrat. 

 

HIDROSEMBRA 2:. Aplicar quan es realitzen les plantacions i després d’aquestes. Introdueix espècies 
herbàcies-arbustives pròpies de l’hàbitat prats mediterranis rics en anuals, basòfils (codi 6220), 
 

Gramínies 

Brachypodium retusum  15% 

Brachypodium phoenicoides   5% 

Dactylis glomerata   15% 

Festuca arundinacea  10% 

Lolium perenne                             10% 

Lleguminoses 

Medicago lupulina   10% 

Melilotus officinalis   5% 

Trifolium scabrum   10% 

Arbustives i subarbustives 

Genista scorpius    10% 

Thymus vulgaris     5% 

Sedum sediforme     5% 
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Pel que fa a època, forma d’aplicació, dosi, encoixinament, fixador orgànic o inorgànic, aigua i 

fertilitzants inorgànics veure Hidrosembra 1. 

 

Resultats mínims aconsellables (procés de restauració) 

 

HIDROSEMBRA 1 

• 75% de cobertura vegetal durant el 1r any  

HIDROSEMBRA 2 

• 60% de cobertura vegetal mínima i 70% de cobertura vegetal màxima . 

• Presència de com a mínim 2 espècies herbàcies-arbustives pròpies de l’hàbitat 

 

Resultats mínims aconsellables (final de la garantia) 

• Presència del 80% de les espècies arbustives i subarbustives sembrades  

 

Manteniment 

• Ressembrades si no es compleixen els resultats mínims recomanats. 

• En la mesura que sigui possible, caldria eliminar l’excés d’herbàcies al voltant dels arbustos i 

subarbustos germinats. 

• Regs de manteniment si les condicions meteorològiques després de les sembres no són favorables. 

 

Accions que cal evitar 

• Fer les hidrosembres sense deixar passar el període d’assentament i de repòs recomanat després 

d’incorporar l’esmena orgànica. 

• Fer les hidrosembres en èpoques no recomanades. 

• Fer les hidrosembres si no hi ha els sistemes de protecció superiors (canals o cordons perimetrals) 

necessaris. 

• Incorporar fertilitzants a la hidrosembra si el substrat ja ha estat adobat. 

 

B/ PLANTACIÓ 

• Època de plantació: octubre-febrer. 

• Escocell: 40 x 40 x 40 cm (la fondària ha d’adaptar-se a la mida del contenidor). Posar mulch al voltant 

de l’escocell (grava, restes de fusta, mantes orgàniques, etc.) per evitar el desenvolupament de les 

herbàcies al voltant de l’individu plantat o realitzar tasques periòdiques de neteja d’herbàcies durant el 

primer any després de la plantació. 

• Plantes (edat i densitat): 

Edat: Entre 1-2 anys  

Densitats mínimes: 1 arbre/16 m2 ; 1 arbust o enfiladissa/4 m2.  
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Plantació de màquia de garric, llentiscle amb alzina i pi blanc.  Plantació arbòria i arbustiva de garric 

(Quercus coccifera), llentiscle (Pistacea lentiscus), argelaga (Genista scorpius), farigola (Thymus vulgaris), 

romaní (Rosmarinus officinalis) i foixarda (Globularia alypum), com espècies arbustives i subarbustives i 

d’ alzina (Quercus ilex) i pi blanc (Pinus halepensis) com a espècies arbòries. A realitzar sobre talussos i 

bermes i superfícies imitant la distribució natural d’aquestes formacions. 

La plantació es farà amb una densitat d’ 1 arbre/16 m2 ; 1 arbust o enfiladissa/4 m2. 

 

Plantació d’apantallament visual. Plantació lineal arbòria i arbustiva d’alzina (Quercus ilex) i pi blanc 

(Pinus halepensis) en una proporció 3:1 acompanyada d’una plantació arbustiva de llentiscle (Pistacea 

lentiscus). Prevista de forma lineal a peu de la mota i/o marge del camí perimetral de l’explotació com a 

plantació d’ocultació i apantallament visual de l’explotació respecte al camí.  

Amb un marc de plantació de 1 ut/7ml per a les unitats arbòries i 1,5x1,5m per a les arbustives (plantades 

al portell). 
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6. CONCLUSIONS 

 

L’Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) acompanya el document del Pla Especial d’Ordenació 

de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran i l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), redactats desembre 

2017. El Pla especial és el document urbanístic que ordena i regula les condicions d’ús, d’explotació, i de 

restauració de la pedrera. Es troben en fase de redacció el Programa d’explotació i el Programa de 

restauració de la pedrera. 

L’EIIP fa una descripció del paisatge de l’entorn de la pedrera i dels requisits tècnics i funcionals necessaris 

per la seva explotació. Valora les conseqüència que l’activitat té sobre el paisatge i defineix els criteris i 

les mesures que s’adopten per minimitzar l’impacte de la pedrera i garantir una correcta integració en el 

paisatge.  

 

La pedrera Coll Ferran al terme municipal de Vilanova i la Geltrú és una activitat extractiva a cel obert de 

roca calcària, situada al paratge de Coll d’en Ferran per sobre de l’autopista C-32 Castelldefels-El Vendrell 

i a ponent de la carretera C-15z a Canyelles. Es troba aproximadament a uns dos quilòmetres al nord del 

nucli de la població.  

S’estén des del Coll d’en Ferran, per l’est, fins al Fondo del Padruell per l’oest i remunta cap el nord per 

ambdós vessants del Fondo d’en Guardiola. El límit nord de la superfície a explotar limita amb l’espai 

natural Massís del Garraf. El paisatge del fondo d’en Guardiola és forestal, majoritàriament de pi blanc i 

matollars. Com a espècies predominant del matollar hi ha el llentiscle, l’ullastre i el margalló. I com a 

herbàcies predomina el llistó i l’albellatge.   

 

L’àrea d’afecció de l’activitat actual, aprovada l’any 1988 és una superfície de 10,33 que es troba fora de 

l’àmbit de l’espai natural del Massís del Garraf i situada més propera a l’autopista C-32. Pel sud i per l’oest 

l’explotació ha arribat al límit autoritzat. La pedrera s’explota des dels anys 1970. Després d’uns anys de 

menys activitat, s’activa de nou sol·licitant ampliar la superfície d’explotació a 30,14 ha. L’ampliació és cap 

al nord, als dos vessants del Fondo d’en Guardiola i fora de l’espai natural del Parc del Garraf. 

L’explotació amb àrea d’afecció autoritzada de 10,33 ha des de l’any 1988 està previst continuar-la des 

de la cota actual d’explotació  amb uns desmunts 1H:3V amb una pendent màxima de 14% per sota de 

la cota 150 que limita amb l’espai natural. Dividida en 8 fases d’explotació i 8 de restauració. S’ha previst 

una durada d’explotació de 10 anys. 

 

Actualment a la zona activa i amb restauració integrada hi ha un gran forat d’explotació produït en etapes 

anteriors i fronts d’explotació (talussos i bermes) sense vegetació. A les esplanades hi ha les piles de 

materials, maquinària, etc. i retalls de vegetació majoritàriament de pi blanc plantats en restauracions 

anteriors.  

Visualment aquest espai queda aïllat i actualment no genera una distorsió rellevant de la qualitat 

paisatgística de l’entorn més enllà dels seus límits. A menys d’un quilòmetre de la pedrera es troba la 

subestació elèctrica Garraf 2, la pedrera Corral del Carro, fortament exposada visualment des de les vies 

de comunicació pròximes i amb un impacte paisatgístic important, i el dipòsit controlat de runes de 

Vilanova i la Geltrú. Al sud de l’àmbit de la pedrera hi ha una gran mota de terres repoblades amb pins 

que es va formar com a mesura d’ocultació de l’activitat quan es van fer les obres de l’autopista C-32. 
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En general, resulta difícil tenir una visió completa de l’àmbit de l’explotació, donat que és extens i que 

l’orografia del lloc és abrupta, amb desnivells importants i encaixats a banda i banda del fondo d’en 

Guardiola. 

Tot i així, es tracta d’un emplaçament amb elevada fragilitat paisatgística principalment per la 

transformació i el deteriorament dels seus valors naturals (relleu, geologia i vegetació del lloc i la 

proximitat a espai natural protegit), i en menor mesura per la seva parcial exposició visual. L’impacte 

paisatgístic potencial elevat es concentra en la franja sud i oest de l’àmbit visible des de la C-32, C-15 i C-

15z. De l’anàlisi de visibilitat es desprèn que el programa de restauració ha de potenciar i mantenir 

l’estructura en mosaic boscosa i de matollar en l’àmbit i incorporar vegetació com apantallament visual 

des del límits propers a la xarxa viària. 

L’explotació de la pedrera consisteix en l’arrencada dels materials  per perforació, voladura amb explosius 

i fragmentació de la roca i la càrrega i transport de la pedra amb pales carregadores, giratòries i camions. 

A la pedrera es preveu el tractament primari de trituració mitjançat tremuges, trituradores i cintes 

transportadores, i l’emmagatzematge en piles del material previ al seu transport fins a la planta de 

tractament de l’empresa situada a Pacs del Penedès.  

El Projecte d’explotació i el Programa de restauració i, en fase de redacció, preveu un volum de rebliment 

necessari entre l’estat final d’explotació i la morfologia final de restauració de 1.475.000 m3 (dades 

provisionals). 

 

Pel que fa a l’ordenació de l’activitat extractiva, la zona explotable s’adapta a la geologia i morfologia del 

vessant explotable com a recurs miner calcari i inclòs a la quadrícula minera autoritzada. La maquinària 

per al tractament primari de l’activitat es situa en l’espai ocupat actualment per altres elements. I la resta 

de zones funcionals proposades com ara les zones d’abassegament de materials i terres vegetals, el parc 

de vehicles i els serveis no ocuparan noves superfícies, sinó que s’adaptaran a una de les àrea restaurades, 

topogràficament plana, ocupada actualment. Aquesta és la millor opció des del punt de vista funcional 

perquè no interfereix en les diferents fases de desenvolupament de l’activitat, ni de restauració de la 

pedrera. I comporta la compactació i concentració dels elements en una mateixa àrea que reuneix les 

condicions de ser topogràficament plana i no exposada visualment, que també suposarà minimitzar 

l’impacte paisatgístic. 

La restauració de la pedrera té com a objectiu la integració ecològica i paisatgística en el seu entorn 

geogràfic.  

La integració ecològica i paisatgística de la pedrera és per una banda, la restauració, la naturalització del 

lloc d’acord amb la coberta vegetal de l’entorn. El pla de restauració preveu restituir el caràcter forestal 

del lloc, durant i un cop finalitzada l’activitat. El perfil final dels relleus resultants adoptaran els pendents 

i modelats necessaris per garantir l’establiment de les plantacions de restauració i afavorir la revegetació 

natural del vessant. I per l’altra banda, l’ocultació, l’apantallament visual de les instal·lacions i aplecs de 

materials, concentrant-los en les zones més ocultes visualment per la vegetació existent i les noves 

plantacions.  

 

Les principals mesures d’integració paisatgística (alhora que criteri d’ordenació) que el pla especial i el 

programa de restauració incorporen són les següents: 
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- Degut a la proximitat del límit nord de la pedrera a l’espai d’interès natural del Massís del Garraf es 

crea i es manté  com a zona de no explotació una franja de protecció, perimetral al front  d’explotació 

d’ampliació (ZE2), qualificada com a clau 23 que d’acord a la normativa urbanística actua 

funcionalment com “espai de pre parc” a l’espai de la Xarxa Natura 2000.  

 
- Reducció del pendent dels talussos dels fronts d’explotació per evitar l’erosió del terreny i minimitzar 

la inestabilitat dels talussos que adoptaran sempre que la tècnica d’explotació pugui proporcions 

properes a 3H:2V per afavorir la restauració i colonització natural dels terrenys i bermes nus de 

vegetació. 

 

- Restauració de fronts d’explotació mitjançant el mètode Royal. Amb aquest mètode s’aconsegueix 

despendre del talús rocós els fragments de roca que cinemàticament tenen un lliscament possible, 

per tal de sanejar-lo d’una manera accelerada, resultant un talús amb un aspecte molt mes natural. 

Permet la generació de talussos estables i totalment integrats en l’entorn deixant  la pendent natural 

de cada estrat que aflora en l’excavació i aprofitant les fractures naturals de la roca. El resultat és un 

talús estable, visualment atractiu i integrat ecològicament en l’entorn. A mes, la seva morfologia 

irregular promou la colonització de la flora i la fauna. 

 

- En els treballs de restauració dels talussos i bermes s’estendrà una capa de terra vegetal procedent 

del decapatge previ. 

 

- Integració paisatgística dels fronts explotats amb plantació de màquia arbustiva de garric, llentiscle, 

etc. i arbres com l’alzina i el pi blanc. Hidrosembra d’espècies herbàcies (gramínies i lleguminoses) 

autòctones i adaptades a les característiques dels terrenys a restaurar.  

 

- Per minimitzar la dispersió de les instal·lacions i ocultar al màxim la seva visió es concentraran les 

instal·lacions i aplecs de material en les zones topogràficament planes, ocupades ara per les 

instal·lacions de la pedrera i que els arbres que hi ha actualment oculten visualment. 

 

- Els elements construïts i les instal·lacions s’integraran als colors i tonalitats de l’entorn forestal de 

manera que les edificacions i instal·lacions aplicaran materials i textures no reflectants i colors amb 

relació cromàtica amb l’entorn (ocres o verds).  

 

En conclusió, l’aplicació de les mesures preventives i correctores proposades en el present EIIP i integrades 

en el Programa de restauració minimitzaran els impactes de l’activitat sobre el paisatge. 

 

 

 

Barcelona, maig 2020    

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Lleonart  

Biòloga. Col·legiada 6155-C  
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ANNEX 1. Normativa del Pla Especial 
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NORMATIVA PLA ESPECIAL 

 

La normativa del Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran, pel que fa a la 

prevenció i minimització dels efectes ambientals de l’ordenació i l’activitat de l’explotació de la pedrera 

adopta un conjunt de mesures correctores. I s’ajusta a les determinacions i mesures determinades en la 

Resolució de 8 de maig de 2007, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental per a l’adequació a la Llei 

3/1998, de l’activitat extractiva Coll Ferran. 

 

La normativa del PEU inclou en un capítol específic les determinacions ambientals següents: 

 

 

Protecció del paisatge 

 

1. Normes generals: 

  

a) Els objectius i criteris de protecció, gestió i ordenació del paisatge a nivell municipal, es 

definiran a través del corresponent Catàleg de Paisatge de Catalunya, d’acord amb la Llei 

8/2005, de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i de les Directrius del 

Paisatge que se’n deriven i s’integrin en el planejament territorial.  

b) Qualsevol activitat o implantació d'usos s'ha de realitzar de manera que es minimitzi el seu 

impacte negatiu sobre el paisatge.  

c) S’ha d’evitar la localització de qualsevol edifici o instal·lació en els punts culminants o entorns 

propers dels cims, turons i carenes.  

d) En temes de paisatge, els àmbits corresponents a l’espai natural del Parc del Garraf es regulen 

mitjançant el corresponent Pla especial.   

 

 

Definició de l’àrea d’afecció i fitat 

 

1. L’àrea d’afecció de l’activitat extractiva s’haurà de replantejar en el terreny d’acord amb les 

condicions següents: 

 

a) Localització de fites en els vèrtexs que delimitin l’àrea d’afecció. 

b) Les fites s’han de realitzar a base d’elements de formigó prefabricat de secció de 10 x 10 cm i 

alçada variable entre 1,80 i 2 m, els quals s’encastaran amb morter la profunditat necessària per 

tal que sobresurtin 1 m de la cota natural del terreny. 

c) El titular és responsable en tot moment de la conservació de les fites durant  les activitats 

d’explotació i restauració i, igualment, en el termini de garantia establert per a la restauració. 

 

 

Morfologia final i substrat edàfic  

 

1. Retirar i abassegar la capa superior del sòl per emprar-la posteriorment en la restauració. Sembrar 

llavors de gramínies i herbàcies autòctones de la zona en els amassos de sòl edàfic. L’alçada màxima de 

l’abassegament serà de 2 m. 

 

2. La morfologia final de restauració s’ajustarà d’acord el programa de restauració, amb les següents 

condicions: 

 

a) L’estat final d’explotació assolirà la morfologia final de restauració sense necessitar l’ocupació 

d’àrees situades fora de l’àrea d’afecció. En tot el contorn de l’àrea d’afecció es deixarà entre el 

límit de l’àrea i el límit superior dels fronts una distància tal que permeti l’accés superior als fronts 
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i el pas de la maquinària que hagi d’intervenir en les tasques de restauració, sempre per dintre 

de l’àrea d’afecció. 

b) El màxim pendent de les zones atalussades serà de 35º. 

c) Establir un lligam morfològic amb els terrenys adjacents a l’àrea d’afecció, de manera que la 

morfologia dels terrenys no adopti formes totalment diferents i discordants en els límits de l’àrea. 

d) Adequar una xarxa de drenatge que garanteixi la correcta circulació de les aigües de pluja cap als 

canals de desguàs naturals de l’entorn, evitant fenòmens d’entollament a les àrees planes i 

problemes erosius en els talussos derivats d’un incorrecte control del seu drenatge. 

 

3. Emprar en el rebliment i creació de la morfologia final únicament i exclusivament terres netes 

d’aportació exterior o de rebuig intern. No s’admeten runes ni enderrocs de la construcció, si no han 

estat autoritzats expressament per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

4. Les tasques de restitució edàfica i de revegetació seran les especificades al programa de restauració, 

amb les següents condicions: 

 

a) Amb caràcter previ a la deposició de la capa de terra vegetal, s’estendrà una capa de 0,40m 

d’estèrils fins, d’una granulometria mínima de 2 mm. 

b) La capa de terra vegetal, procedent del decapatge previ de l’àrea o d’origen exterior, s’esmenarà 

degudament i assolirà un gruix mínim de 50 cm tant a les zones planes com a les atalussades. 

c) Realitzar immediatament després de l’estesa de sòl edàfic una sembra de protecció amb espècies 

herbàcies autòctones i adequades a les característiques ecològiques dels terrenys a restaurar. La 

barreja de llavors estarà formada per gramínies (40% de les llavors en pes) les lleguminoses (50%) 

i les labiades (10%). Les dosis a aplicar seran de 100 kg/ha. 

 

5. Enderrocar, un cop finalitzada l’activitat, totes les obres de fàbrica i instal·lacions auxiliars i els residus 

evacuats de l’àrea d’afecció i portats a abocador controlat, duent-se a terme la restauració de les 

àrees ocupades per aquestes obres i instal·lacions. 

 

6. Evitar la mescla de les terres vegetals amb altres materials i la compactació i el trànsit de maquinària. 

 

7. La ubicació dels abassegaments de terra vegetal, de terres d’excavació o sòls inadequats es farà fora 

de zones sensibles ambientalment: recs o drenatges dels camps, conreus i zones amb vegetació 

natural en general i produeixi el mínim impacte paisatgístic. 

 

 

 

Gestió de la restauració 

 

 

1. Evitar que es produeixi qualsevol tipus d’afecció a la zona exclosa de l’àrea d’afecció, tant de tipus 

directe (per ocupació física, obertura de camins, etc.) com de tipus indirecte (per esllavissament de 

terres, manca de control de la xarxa de drenatge, etc.). 

 

2. S’evitarà que es produeixi cap afecció a la zona de policia d’aigües del Torrent de Padruell. 

 

3. Fixar un marge de protecció de 5 metres d’amplada amb les finques veïnes, en el qual no és permès 

realitzar cap afecció (extracció, abassegaments, etc.).  

 

4. Durant les tasques d’explotació i restauració es mantindran en bon estat de conservació els camins 

que transcorren per l’àrea, així com els emprats pels vehicles procedents de l’àrea d’explotació. 

 

5. Realitzar les tasques d’explotació i restauració de forma integrada d’acord amb el programa establert. 
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Mesures de prevenció relatives a les emissions fugitives de partícules a l’atmosfera 

 

La instal·lació disposarà de les següents mesures preventives i correctores per tal de minimitzar les 

emissions de partícules a l’atmosfera. 

 

1. Pel que fa als accessos, vials de circulació, places i zones de treball amb trànsit de vehicles, camions 

o maquinària: 

 

a) Es faran ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar els possibles núvols de 

pols. 

b) Es millorarà la superfície per mitjà de mesures com la pavimentació, la compactació o bé l’addició 

de grava o escòries en els sòls més pulverulents. 

c) Els vehicles i maquinària per l’interior del recinte de l’explotació circularan a la velocitat necessària 

per minimitzar els possibles núvols de pols. 

d) Abans de sortir del recinte de l’activitat extractiva, es cobriran completament els materials 

transportats per vehicles i camions amb lones, o bé es ruixaran amb aigua de manera que no 

s’escampin materials pulverulents pels vials de l’entorn. 

e) Es limitarà la velocitat a 40 km/h en el tram que va des de l’explotació fins a la carretera. 

f) S’instal·laran sistemes de desempolsat, neteja o rentat dels vehicles (especialment de les rodes) 

o bé d’altres mesures correctores d’eficàcia de desempolsat similar per tal que no escampin la 

pols pels vials i carreteres de fora del recinte. 

g) Es mantindrà en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària 

i vehicles de transport. 

 

2. En relació a la planta o tractament d’àrids, s’haurà de disposar del grau d’estanquitat o tancament 

suficient o bé disposar d’una mesura correctora d’eficàcia similar, per a minimitzar les emissions 

difuses. En tot cas es minimitzarà l’alçada de caiguda de materials, de manera que en cap moment 

no es produeixin núvols de pols. 

 

3. Pel que fa als apilaments de materials pulverulents: 

 

a) Es ruixaran o polvoritzaran periòdicament amb aigua (amb o sense tensioactius) i/o es recobriran 

amb lones o cobertes, sempre que les condicions meteorològiques siguin adverses. 

b) Es procurarà reduir al màxim l’alçada de les piles. 

 

4. Pel que fa a la càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents des de camions en 

apilaments, tolves o similars s’adoptaran les mesures preventives adients per tal que aquestes 

operacions no produeixin núvols de pols. 

 

5. Per evitar l’horari de voladures es tindrà en compte les previsions meteorològiques especialment per 

tal d’evitar els episodis de vent intens i així poder realitzar aquestes en les condicions més favorables 

a la no dispersió de la pols. 

 

6. Càlcul de les emissions fugitives de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) 

originades en l’activitat i manteniment dels nivells de referència d’emissions de PM10 segons els 

valors límit establerts a la legislació vigent. I incorporació de les mesures establertes en el Pla de 

Millora de Qualitat de l’Aire 2015-2020 per tal de minimitzar l’emissió de PM10. 

 

7. No seran permeses activitats situades en les zones adjacents a l’autopista C-32, que generin fums, 

pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària o al normal funcionament 

d’aquesta autopista. 
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Mesures de prevenció de la hidrologia i de salvaguarda de les aigües subterrànies 

  

1. Es prohibeix de forma expressa qualsevol tipus d’abocament d’aigües residuals no autoritzades. 

 

2. La superfície de les diverses vessants, la direcció i sentit de l’escolament de les aigües pluvials, i l’eix 

dels tàlvegs no s’ha de veure alterada durant els treballs, ni un cop acabats a fi de mantenir les 

condicions d’escolament originals i evitar possibles afeccions a zones veïnes. 

 

3. Caldrà situar adequadament la zona d’aparcament de maquinària per minimitzar els risc d’afecció a 

les aigües subterrànies, així com prendre mesures per evitar els vessaments i pèrdues de combustibles 

i olis, com també evitar incidències desfavorables derivades de les operacions de manteniment i 

neteja. 

 

4. Caldrà prendre mesures de seguretat a fi d’evitar l’entrada a l’explotació de vehicles aliens que hi 

realitzin abocaments incontrolats. 

 

5. Qualsevol estructura de pas sobre Domini Públic Hidràulic que s’hagi de projectar, s’haurà de 

dimensionar d’acord amb els criteris tècnics de la guia “Recomanacions per al disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb cursos fluvials”, de l’ACA. 2004. 

 

6. Respectar la zona de servitud establerta al llarg de tota les lleres de 5 m d’amplada,  per a ús públic 

que haurà de quedar practicable en tot moment. Per aquest motiu no pondran aixecar-se tanques de 

cap tipus ni col·locar cap estructura que no respecti o interrompi aquesta zona de servitud, contant 

l’amplada d’aquesta franja a partir de l’extrem superior del talús natural que conformen cadascun 

dels marges que delimiten el llit de les lleres. 

 

7. S’haurà de respectar igualment la vegetació de ribera i per aquesta causa s’ha de deixar un franja de 

5 m respecte de la massa forestal. 

 

8. S’haurà de garantir que els sistema de drenatge de la nova àrea restaurada sigui funcionalment 

suficient per assegurar que l’escorrentia superficial  no provoqui l’erosió i la pèrdua de sòl edàfic. 

 

9. L’activitat extractiva no podrà atènyer el nivell freàtic sense disposar de la prèvia autorització de 

l’Agència Catalana de l’Aigua. En qualsevol cas, si a l’explotació es produïssin aigües sobrants, les 

haurà de posar a disposició de l’Organisme de conca d’acord amb l’article 57 del Text refós de la Llei 

d’Aigües. 

 

10. Mantenir la màxima fondària d’explotació a la cota 35 msnm per sobre del límit superior de l’aqüífer, 

considerat a la cota 20 msnm. 

 

11. En la restauració per rebliment del forat de l’extracció, evitar abocaments incontrolats i mal rebliment 

per aportació de materials solubles que generin lixiviats que puguin poden contaminar el nivell freàtic. 

 

12. L’activitat es troba dins la zona de policia del torrent de Padruell i haurà de disposar de la 

corresponent autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Gestió residus 

 

L'activitat extractiva genera, amb les diferents activitats que comporta, residus de característiques molt 

diverses: estèrils i residus miners, i altres residus industrials (fustes, peces mecàniques, embalatges 
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d'explosius, detonadors, cables, bateries, envasos, draps, filtres, anticongelants, residus sòlids urbans, 

dissolvents, productes químics, olis, etc.). 

 

1. D’acord amb el Pla de Restauració es redactarà el Pla de Gestió de Residus que establirà les vies de 

gestió dels residus, la previsió del volum de residus que es generaran i el dimensionament de les 

instal·lacions, segons el marc normatiu i d’acord amb la Guia metodològica per a la redacció de plans 

de gestió de residus en les activitats extractives.  

 

2. Gestió dels residus d’acord amb les prescripcions pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de 

residus, pel que fa a la tramitació de les fitxes d’acceptació i fulls de seguiment.  

 

3. Disposar d’un registre de residus, d’acord amb el que s’indica a l’article 5.2 del Decret 93/99, sobre 

procediments de gestió de residus. 

 

4. D’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sòls contaminants, cadascun dels residus 

valoritzables s’haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant tota mescla que 

dificulti la gestió posterior. 

 

5. Emmagatzemar els residus líquids en zones pavimentades, amb un sistema de recollida dels 

possibles vessaments 

 

6. El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos i s’hauran 

d’emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert. 

 

7. En la restauració morfològica de la pedrera s’utilitzaran de manera controlada els materials inert 

propis de l’activitat com a rebliment per recuperar la morfologia originària del terreny. 

 

Mesures relatives al patrimoni arqueològic 

 

1. Si durant l’execució de l’obra es troben restes o objectes, la direcció facultativa de l’obra paralitzarà 

immediatament els treballs, prendrà les mesures adequades per a la protecció de les restes i ho 

comunicarà en el termini de quaranta-vuit hores al Serveis Territorials a Barcelona del Departament 

de Cultura, per a la realització, si els serveis territorials així ho determinen, del seguiment arqueològic 

de les zones d’expectativa arqueològica: inspeccions visuals dels moviments de terra per part d’un 

arqueòleg i/o historiadors i/o arquitectes especialitzats. 

 

Mesures relatives a la prevenció d’incendis forestals  

 

1. En totes les actuacions realitzades amb màquines, siguin automotrius o no, que utilitzin materials 

inflamables i o que puguin ser generadores de risc d’incendi o d’explotació hi serà present, a menys 

de 5 metres, un extintor (tipus ABC) de 6 kg, 

 

2. En el cas que les pistes interiors d’accés a la pedrera restin tancades al públic, Bombers, Agents 

Rurals, Cossos de Seguretat, l’Ajuntament o l’ADF disposaran de claus d’accés per poder fer front a 

un incendi forestal. 

 

3. S’alertarà del risc d’incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més 

properes a la massa forestal i es disposarà de sistemes de comunicació per poder avisar als bombers 

en cas d’emergència. 

 

4. Es tindrà en compte allò que estableix el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionats 

urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la NBE-CPI/91 pel que fa 

a l’emmagatzematge de productes combustibles o materials inflamables. 
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5. Dins del període comprés entre el 16 d’octubre i el 14 de març es tindrà en compte el que preveu 

l’Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 

64/95, referit a la obligació de comunicació- als òrgans previstos per l’Ordre-, sobre qualsevol 

actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals. 

 

6. Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d’octubre, caldrà demanar autorització a la 

Direcció General del Medi Natural per a fer foc o per la utilització de bufadors o similars. En 

l’autorització, l’administració fixarà les mesures d’autoprotecció adients que seran d’obligat 

compliment. 

 

7. En el cas de què entrin en vigor les mesures extraordinàries per risc d’incendi forestal que disposa 

l’article 18 del Decret 64/1995, es podrà establir in situ pels agents rurals o altres agents de l’autoritat 

mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que 

s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin. 

 

8. L’activitat ha de disposar d’un Pla d’Autoprotecció (PA) que s’incorpori al Pla d’Actuació Municipal 

(PAM) de Vilanova i la Geltrú 

 

9. Es disposarà d’un grup autònom d’extinció d’incendis forestals regulat per l’Ordre de 2 de maig de 

1995, per la qual s’estableixen actuacions de control de característiques de la maquinària i el material 

agrícola i forestal, remolcat o transportat, amb una capacitat mínima de 600 litres, i amb el vehicle 

adequat per a la seva utilització, que permeti una actuació immediata en cas d’emergència. O bé, en 

el cas que l’activitat disposi d’una cuba d’aigua de rec dels camins, aquesta haurà d’anar equipada 

amb un grup motobomba i amb mànega suficient, (mínim 200 m de mànega de 25)- regulats per 

l’Ordre de 2 de maig de 1995- que permeti cobrir la zona forestal propera. 

 

 

10. Manteniment d’una franja perimetral evolutiva en l’àrea confinant amb l’explotació que es mantingui 

sempre entorn el perímetre d’explotació actual i que es desplaci quan l’explotació avanci, formada 

per una zona de seguretat de 10 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i de restes 

vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc i a continuació una franja de 

protecció de 25 metres de baixa combustibilitat segons les característiques que estableix l’article 1 

del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals i 

la Llei 5/2003, de 22 d'abril,  lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida 

(densitat d'arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les 

branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de 

vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol mena de residu 

vegetal o d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc, segons les característiques que 

estableix el Decret 123/2005. 

 

11. Mantenir les masses forestals internes de l’àrea d’explotació lliure de vegetació seca i massa arbòria 

aclarida i amb les branques baixes esporgades, com a mesura de prevenció d’incendis. I la tala dels 

arbres morts o amb risc de caiguda. 

 

12.  D’acord amb l’Annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 

forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, en pendents 

superiors al 40% i barrancs les actuacions que s'hagin de dur a terme es determinaran d’acord a un 

informe tècnic de caràcter forestal signat per un/a professional amb titulació universitària forestal 

sobre les mesures necessàries per minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny. 
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Prevenció i protecció recursos naturals 

 

1. La tallada dels arbres existents a la parcel·la requereix l’autorització prèvia de l’Administració forestal 

en aplicació de l’article 58 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. Aquesta sol·licitud 

es tramitarà als Serveis Territorials del Departament corresponent. 

 

2. El titular enviarà còpia a la Direcció General de Qualitat Ambiental, abans de l’inici de les respectives 

actuacions, de l’autorització que li atorgui l’òrgan administratiu en relació a l’apartat anterior. 

 

3. L’arrancada de margalló (Chamerops humilis) requereix l’autorització prèvia d’acord l’Ordre de 5 de 

novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

 

Emissions de soroll  

 

1. No es superaran els límits d’emissió de soroll que es determinen en la normativa municipal per a la 

zona de sensibilitat acústica que correspongui. 

 

Es donarà compliment al previst per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica, al Mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament en data 4 

d'octubre de 2010, i a l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, aprovada inicialment en el 

Ple de data 8 de novembre de 2010 i aprovada definitivament i publicada al BOP en data 1 de febrer 

de 2011. 

 

2. L’activitat haurà d’aplicar les millors tècniques disponibles pel que fa a la reducció del soroll i de les 

vibracions. 

 

 

Restauració i integració paisatgística 

 

1. Utilitzar, per a la restauració de la pedrera, accessos, ocupacions temporals, etc.  els sòls de la capa 

vegetal retirada en les operacions de descoberta de la zona explotable. 

 

2. Adopció de criteris d’integració paisatgística en l’entorn (en l’emplaçament i orientació de les 

instal·lacions, la selecció de materials de recobriment poc reflectants, en la selecció de materials, 

textures i colors). 

 

 

Protecció del medi nocturn 

 

1. Es mantindrà al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, 

la flora i dels ecosistemes en general. 

 

2. En cas d’enllumenat exterior, caldrà que compleixin les determinacions d’acord amb la Llei 6/2001, 

de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el 

decret que la desenvolupa, i segons el Mapa de protecció de la contaminació lluminosa de Vilanova 

i la Geltrú elaborat per la Generalitat de Catalunya (Zona E2 protecció alta). 

 

 

Prevenció de l’espai natural  

 

1. Fitar acuradament el perímetre del pla especial que delimita amb l’espai natural del Garraf per evitar 

afectacions (ja sigui per abocaments incontrolats, moviments de terres innecessaris, pas de 

maquinària pesant, etc.). 
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Espècies que s’hauran d’evitar en restauració  

 

1. En la restauració i integració paisatgística es prohibeix utilitzar espècies exòtiques amb reconegut 

comportament invasor, d’acord amb el llistat d’espècies de l’annex I de la present normativa.  

 

2. Caldrà també atendre a l’establert a les llistes d’espècies de flora exòtiques invasores prioritàries a la 

Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, segons el Pla Estratègic de Conservació 

d'hàbitats d'interès comunitari, associacions vegetals rares i amenaçades, i flora amenaçada i/o 

endèmica a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Així com a la Llei Catalana en 

matèria de Biodiversitat i a l’Estratègia Catalana d’Espècies Invasores.  

 

Protecció de la fauna  

 

1. Per prevenir i minimitzar els impactes sobre la fauna els treballs de desbrossada, decapatge i 

voladures s’organitzaran en funció del període de nidificació de les poblacions faunístiques 

potencialment afectades. 

 

2. El programa d’extracció haurà d’elaborar un Pla de gestió de fauna que establirà les principals 

actuacions a dur a terme per a la protecció de la fauna, i definirà el calendari de desbrossades, 

moviments de terres (principalment les operacions de decapatge) i voladures. En aquest sentit, 

qualsevol activitat molesta per a la fauna s’haurà de programar fora de la temporada de reproducció 

i cria de les espècies d’interès que puguin resultar potencialment afectades per les obres. Els 

continguts d’aquest Pla de gestió de fauna podran ser els següents:  

 

a) Definició del calendari de desbrossada, decapatge i voladures, adaptat als períodes de 

reproducció, cria i campeig de l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata).  

b) Protocols per al marcatge de les zones d’especial interès faunístic.  

 

 

Conservació del patrimoni arquitectònic i cultural  

 

1. En el cas de barraques o altres construccions de pedra seca en bon estat de conservació en l’àmbit 

del pla especial es valorarà, en el moment en que es vegin afectades per l’activitat, la possibilitat de 

mantenir-les en el seu emplaçament original adaptada als nous usos (cas de barrada X: 392425 Y: 

4567673 altitud 99 i barraca X: 391991 Y: 4568090 altitud 132) o la viabilitat tècnica del seu trasllat a 

la zona no explotable per evitar la seva destrucció. 

 

2. Es mantindrà l'estructura de murs i coberta, el control de la vegetació (matolls) en un radi de tres 

metres, per evitar el seu deteriorament, i l’accessibilitat a la barraca.  
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ANNEX 2. Plànols PEU Coll Ferran 
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RECUPERACIÓ DE PEDRERES SEGONS PGO

ÀMBIT SUBJECTE A PLA ESPECIAL DE
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SUPERFÍCIE ÀMBIT PROPOSAT:  
SUPERFÍCIE ÀMBIT PGOM:  

DIFERÈNCIA ÀMBITS:                    
PERCENTATGE DIFERÈNCIA:               

QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES

ÀMBIT PROPOSAT PEL PLA ESPECIAL
ÀMBIT SUBJECTE A P.E.U. SEGONS PGOLÍMIT PROPIETAT CALES DE PACHS, S.A.

LÍMIT ZONA ÀREA D'AFECCIÓ LÍMIT ZONA DE SERVITUD AUTOPISTA
ÀMBIT PROTECCIÓ ESPAI NATURAL

1- 392.437,05 / 4.567.639,86

COORDENADES ÀMBIT

22- 391.865,91 / 4.567.898,01

2- 392.483,72 / 4.567.682,85 23- 391.847,24 / 4.567.876,68

3- 392.474,06 / 4.567.758,94 24- 391.851,24 / 4.567.784,68

4- 392.420,92 / 4.567.782,05 25- 391.838,85 / 4.567.732,99

5- 392.394,23 / 4.567.708,86 26- 391.839,75 / 4.567.685,91

6- 392.297,09 / 4.567.731,17 27- 391.814,09 / 4.567.628,59

7- 392.289,03 / 4.567.788,43 28- 391.785,25 / 4.567.566,19

8- 392.277,10 / 4.567.858,83 29- 391.776,02 / 4.567.528,73

9- 392.318,43 / 4.567.848,99 30- 391.835,89 / 4.567.379,50

10- 392.265,55 / 4.567.919,15 31- 391.870,54 / 4.567.373,25

11- 392.216,57 / 4.567.917,63 32- 391.958,49 / 4.567.394,22

12- 392.189,45 / 4.567.968,52 33- 392.014,95 / 4.567.423,31

13- 392.115,28 / 4.568.016,20

14- 392.092,56 / 4.568.096,33

15- 392.068,85 / 4.568.143,42

35- 392.120,76 / 4.567.508,73

16- 392.006,85 / 4.568.182,70 37- 392.201,69 / 4.567.480,23

17- 391.985,70 / 4.568.215,19

18- 391.937,96 / 4.568.214,72

19- 391.922,78 / 4.568.163,49

39- 392.421,70 / 4.567.612,60

20- 391.938,92 / 4.568.096,52 41- 392.364,08 / 4.567.649,81

21- 391.921,04 / 4.568.015,21 42- 392.367,59 / 4.567.659,40

34- 392.077,42 / 4.567.469,22

36- 392.158,44 / 4.567.503,05

38- 392.303,25 / 4.567.535,10

40- 392.425,69 / 4.567.629,47
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ANNEX 3. Plànols Projecte Explotació (en curs) 
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ANNEX 4. Directrius del paisatge. Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
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PREÀMBUL

1. La protecció i ordenació del paisatge en el pla territorial 

Els plans territorials, a través de les seves pròpies determinacions, intervenen en la protecció i 
ordenació del paisatge i ho fan amb una notable eficàcia en tant que condicionen moltes de les 
transformacions que el territori pot sofrir, les quals tenen majoritàriament un indubtable efecte 
en el paisatge. 

La finalitat del planejament territorial és aportar les normes i les directrius perquè el territori 
evolucioni en el sentit de millorar la cohesió social, l’eficiència econòmica i la sostenibilitat 
ambiental definint, a tal efecte, limitacions i estratègies en funció d’un model territorial al qual 
caldria tendir. Així mateix, d’aquestes propostes se’n deriven conseqüències força immediates 
pel que fa al paisatge; aquest, en tant que correspon a un medi antropitzat, és, en bona part, 
resultat del model territorial, i la seva evolució serà bàsicament conseqüència de l’evolució 
d’aquest model. 

Cal afegir, a més, que en la definició de les propostes del pla territorial s’incorporen també 
criteris específics de valoració del paisatge. En concret entre els criteris explícitament adoptats 
hi ha el de “Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori”. 

En tot cas, cal destacar la importància que, per a una adequada evolució del paisatge, tenen 
els tipus de determinacions que s’assenyalen a continuació i que tots els plans territorials 
estableixen i adeqüen a les característiques del territori del seu àmbit: 

- La definició, dins del sistema d’espais oberts, d’àrees que exclouen la possibilitat 
d’ésser urbanitzades (sòl de protecció especial i una proporció molt majoritària del sòl 
de protecció territorial). 

- L’orientació de la major part de l’extensió urbana que sigui necessària cap a les àrees 
urbanes de certa dimensió. 

- La limitació i l’establiment de condicions per a l’extensió dels petits nuclis urbans i les 
agrupacions rurals. 

- L’aposta per un creixement per continuïtat i la conseqüent restricció de les noves 
implantacions aïllades a aquells casos en què estiguin justificades per motius d’interès 
territorial o estratègic. 

- L’establiment de directrius d’ordenació de les àrees d’extensió i reforma urbana. 

- L’establiment de condicions per a la implantació de noves infraestructures i per a 
l’ampliació de les existents. 

- L’assenyalament de separadors i de límits no excedibles per l’extensió urbana per tal 
de preservar continuïtats de l’espai no urbanitzat i també determinades imatges 
d’interès.

- L’establiment de l’obligatorietat d’estudis paisatgístics per a totes les edificacions 
aïllades. 

En concret, el Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona, adopta les següents 
determinacions que tenen una indubtable transcendència paisatgística i que donen resposta a 
una part substancial dels objectius de qualitat, mesures i accions que han de contenir els 
catàlegs del paisatge: 

- S’inclouen dins l’àmbit del sòl de protecció especial les 226.864 hectàrees que, amb 
aquesta denominació, es representen al Plànol 1.2 “Espais oberts. Proposta”. 

- S’inclouen dins l’àmbit del sòl de protecció preventiva que majoritàriament ha de 
romandre no urbanitzat les 14.662 hectàrees que, amb aquesta denominació, es 
representen al Plànol 1.2 “Espais oberts. Proposta”. 
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- S’estableix l’estratègia de millora i compleció als nuclis assenyalats al Plànol 2.3 
“Sistema urbà. Estratègies urbanes”. 

- S’estableix l’estratègia de manteniment del caràcter rural als nuclis assenyalats al 
Plànol 2.3 “Sistema urbà. Estratègies urbanes”. 

- S’assenyalen espais obligatoris de separació entre creixements urbans o zones verdes 
urbanes a mantenir i potencial pel seu paper connector en el sistema d’espais oberts al 
Plànol 1.3 “Espais Oberts. Proposta amb planejament (zones verdes i equipaments)”. 

2. Espai propositiu de les directrius del paisatge 

 “Les directrius del paisatge són les determinacions que, basant-se en els catàlegs del 
paisatge, precisen i incorporen normativament les propostes d’objectius de qualitat paisatgística 
en els plans territorials parcials o en els plans directors territorials” (article 12 de la Llei de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge). 

D’una banda, les directrius han d’ésser coherents amb el contingut del catàleg del mateix àmbit 
territorial, en especial amb l’inventari de valors paisatgístics, la definició d’objectius paisatgístics 
i amb la proposta de mesures i accions. D’altra banda, pel seu caràcter de document que 
s’incorpora al pla territorial, les directrius vénen condicionades per l’escala d’ordenació que és 
pròpia del pla territorial i per la naturalesa, predominantment física, del seu contingut propositiu. 

Una primera conseqüència d’aquestes consideracions és que cal entendre els catàlegs del 
paisatge com uns documents vàlids per si mateixos com conjunt de coneixements i de 
propostes indicatives de protecció, gestió i ordenació del paisatge d’un territori, la valoració del 
qual ha estat abordada des d’una visió polièdrica de la seva realitat que incorpora aspectes 
patrimonials, ambientals, socials i altres elements significatius. El catàleg defineix un marc de 
coneixements i orientacions útils per a una correcta integració paisatgística de qualsevol 
actuació que s’hagi de desenvolupar en el territori. És a dir, el catàleg no és només un 
document previ per a l’elaboració d’unes directrius, si no que té una aplicació pràctica encara 
que poc reglada. 

Com s’ha exposat a l’inici d’aquest preàmbul, els plans territorials parcials se centren en 
l’ordenació de l’espai territorial. No són específicament instruments d’ordenació del paisatge, 
però les seves determinacions influiran força en la conservació i l’evolució del paisatge. Per bé 
que, com s’ha vist, els plans territorials parcials incorporen objectius implícits de caràcter 
paisatgístic en bona part de les seves determinacions, la regulació explícita i directa dels 
components paisatgístics correspon a les directrius de paisatge que n’han de formar part. 

Les directrius del paisatge estan doncs associades a uns àmbits de més de 4000 km², dividits 
entre 20-25 unitats de paisatge, que per la seva extensió difícilment es podran treballar a 
escales de més detall que la 1/50.000, llevat d’algun possible zoom sobre espais especialment 
significatius. En tot cas, atès el camp conceptual que ja cobreixen els catàlegs i les 
determinacions pròpies dels plans territorials, les directrius haurien de centrar-se, per tal de 
limitar les possibilitats de confusió, en els aspectes estrictament paisatgístics de l’escala 
territorial.

Altres conseqüències derivades de la consideració del paisatge en el marc del planejament 
territorial són: 

a) Les directrius del paisatge d’un pla territorial no poden exhaurir la regulació normativa 
del paisatge que, en tant que fenomen multiescalar en la seva percepció, necessita 
diversos nivells de tractament normatiu i projectual. Per tant, les directrius del 
paisatge s’han de centrar en les regulacions que són pròpies de l’escala de 
planejament territorial, amb el benentès que hi ha altres instruments —per exemple, 
els plans especials urbanístics— que són adequats per a establir normatives del 
paisatge amb més detall. 

b) Tot i que el territori és una gran síntesi resultat d’un procés històric que incorpora 
valors econòmics i funcionals, ambientals i culturals, etc., la valoració del paisatge es 
fa a través d’un acte perceptiu que té com a primer pas la visió de les imatges que el 
territori proporciona. Atès que els aspectes funcionals, ambientals i els patrimonials 
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del territori tenen els seus propis instruments de regulació normativa, convé que, per 
evitar interferències i confusions, les directrius se centrin en el paisatge com a 
percepció visual del territori, amb el benentès que aquesta incorpora valors estètics, 
socials, simbòlics i econòmics. 

c) El paisatge que tracten de regular les directrius del paisatge és el que podem 
denominar “paisatge territorial” en el sentit que comprèn les imatges que ens 
proporcionen els àmbits d’una certa amplitud, deixant per a d’altres instruments de 
major detall els que podríem denominar “paisatges de proximitat”, en especial els 
paisatges urbans que es perceben des de l’interior de les poblacions. 

La formulació d’unes directrius de paisatge, igual que l’elaboració dels catàlegs i semblant que 
la dels plans territorials, és un exercici sense gaires referències en les quals basar-se, i per tant 
s’ha d’entendre com un procés obert, els resultats del qual es van perfeccionant a partir de la 
mateixa experiència de la seva elaboració. En tot cas, el procés d’elaboració dels catàlegs del 
paisatge, els seus primers resultats i diversos assaigs tècnics d’aproximació d’unes directrius 
ens permeten fins avui constatar dos fets que cal tenir presents per orientar correctament 
l’elaboració d’unes directrius: 

a) Malgrat les diferències entre els paisatges de Catalunya, hi ha un conjunt de criteris/ 
objectius / directrius generals que semblen vàlids i adequats per a tots ells. 

b) Hi ha poc marge de joc normatiu entre el que poden establir unes directrius generals i 
el que seria pròpiament un projecte de paisatge territorial. En tot cas unes directrius 
com les que proposa la legislació no són plantejables com un projecte de paisatge, el 
qual requereix àmbits molt més reduïts que possibilitin uns suficients coneixement i 
control de les variables que hi intervenen. 

En conseqüència, les directrius del paisatge específiques d’un àmbit territorial no és probable 
que puguin anar gaire més enllà que l’aplicació de les directrius generals als elements propis 
d’aquest àmbit, per bé que amb la possibilitat d’establir gradacions de valor i prioritats. Per 
aquest motiu les unitats de paisatge que defineixen els catàlegs, encara que puguin ser 
referència per a la definició de directrius del paisatge, poden ser també àmbits adients per a 
“projectes de paisatge”, que, amb major grau de concreció, podran anar-se elaborant, al llarg 
del temps mitjançant plans directors o especials urbanístics. En tot cas les directrius del 
paisatge del pla territorial sí que expressen el reconeixement de les unitats del paisatge del 
catàleg com a àmbits adequats per a l’ordenació més detallada del paisatge.  

3. Les directrius del paisatge del Pla 

La incorporació de les directrius del paisatge com a document específic del Pla amb anterioritat 
a la seva aprovació inicial pretén donar resposta al mandat dels articles 12 de la Llei 8/2005 i 
els 13 i 14 del seu Reglament, i en aquest sentit les directrius: 

a) Es basen en els catàlegs del paisatge elaborats i en curs d’elaboració. Aquests 
catàlegs han fonamentat la definició de les directrius, de caràcter general, que 
formen part d’aquest document. 

b) Incorporen disposicions més específiques, com la delimitació d’unitats de paisatge, 
derivades del catàleg de paisatge de l’àmbit del Pla, en elaboració. 

c) Resten oberts a la incorporació, pel procediment reglamentari, de les noves directrius 
específiques de l’àmbit del Pla que, en funció del contingut del Catàleg que s’aprovi 
definitivament, es considerin necessàries en el seu moment. 

Així mateix, i amb la finalitat que totes les disposicions directament relacionades amb el 
paisatge formin part d’un mateix text normatiu, s’han refós en aquest document de directrius del 
paisatge les disposicions que en plans territorials anteriors formaven part de l’articulat de les 
Normes territorials i de les disposicions transitòries. 
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DISPOSICIONS NORMATIVES 

1. Disposicions de caràcter general  

Article 1.1 Marc legal de les directrius del paisatge 

1. D’acord amb l’article 12 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, les directrius 
del paisatge precisen i incorporen normativament les propostes d’objectius de qualitat 
paisatgística en els plans territorials parcials. 

2. Sota la denominació de directrius, adoptada per la Llei, s’inclouen disposicions d’aplicació 
directa, altres que poden, o han de ser, desenvolupades pel planejament urbanístic i d’altres 
que tenen el caràcter de recomanacions. 

3. Sense perjudici que puguin ésser sempre desenvolupades, i la seva aplicació precisada, en 
instruments de major detall, les directrius generals i específiques contingudes en aquest 
document i relatives als diversos components del paisatge són sempre d’aplicació directa amb 
el grau de vinculació que es desprèn del seu redactat. 

Article 1.2 Contingut i abast de les directrius del paisatge 

1. Per bé que el paisatge és en cada moment la síntesi històrica de processos de diferent 
naturalesa, les directrius del paisatge se centren en el concepte de paisatge com a percepció 
visual del territori, amb el benentès que els components funcionals, ambientals i patrimonials 
del territori tenen els seus propis instruments de protecció, gestió i ordenació. 

Tanmateix l’acte perceptiu de les imatges visuals que ofereix el territori s’entén com un procés 
complex amb implicació de factors estètics, socials i simbòlics. 

2. Sense perjudici de les finalitats que els són pròpies, les determinacions amb transcendència 
paisatgística dels instruments relatius a la funcionalitat de l’espai, la sostenibilitat ambiental i la 
protecció i posta en valor del patrimoni, han de respectar i incorporar i desenvolupar, si s’escau, 
el que disposen les directrius del paisatge. 

3. En tant que les directrius de paisatge formen part d’un pla territorial parcial que comprèn un 
àmbit de gran extensió, el seu objecte és principalment la protecció i ordenació del paisatge 
que es percep des dels espais oberts, deixant per a d’altres instruments de major detall, les 
disposicions relatives als paisatges de proximitat, en especial els paisatges urbans que es 
perceben des de l’interior de les poblacions. 

4. Tots aquells aspectes dels objectius de qualitat i de les mesures i accions del Catàleg que, 
d’acord amb l’establert en aquest article, no hagin estat incorporats a les directrius del paisatge, 
són també una referència indicativa per a la valoració de les actuacions, els plans i els 
programes sobre paisatge. 

Article 1.3 Directrius generals i directrius específiques 

1. El Pla conté les directrius basades en els Catàlegs de paisatge que han de formar part de 
tots els plans territorials de l’àmbit de Catalunya, en tant que són adients per a tots els tipus de 
paisatge que hi són presents. Les directrius són congruents amb els objectius de qualitat 
especificats en els catàlegs de paisatge, per bé que limiten el seu abast d’acord amb 
l’assenyalat a l’article 1.2. 

2. Mitjançant el procediment adequat han d’incorporar-se al Pla directrius de paisatge, que amb 
finalitats més específiques, convingui establir en relació amb aspectes o elements peculiars del 
seu àmbit. En tot cas, també poden tractar-se aspectes parcials o específics del territori, que 
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requereixin una regulació paisatgística més precisa, mitjançant instruments urbanístics 
adequats, en especial els plans directors i els plans especials que tinguin per objecte 
l’ordenació del paisatge. Les directrius de paisatge de caràcter específic i les determinacions 
dels instruments urbanístics no poden ésser contradictòries amb les directrius de paisatge que 
estableix el Pla territorial.  

Article 1.4 Aplicació de les directrius 

1. Les directrius de paisatge del Pla són d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans i 
projectes que afecten la imatge del territori o de les seves condicions de percepció. 

2. Les directrius de paisatge poden ésser desenvolupades en determinacions més precises 
d’acord amb l’establert en l’article 1.3. En aquest cas, i en aquells aspectes que hagin estat 
desenvolupats, s’apliquen a través d’aquestes determinacions. 

Article 1.5 Unitats de paisatge de l’àmbit del Pla 

1. El catàleg de paisatge del Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona 
divideix el territori en les següents unitats de paisatge: 

1. Serra d’Ancosa 
2. El Montmell 
3.  Plana del Penedès 
4. Valls de l’Anoia 
5. Garraf 
6. Muntanyes de l’Ordal 
7. Plana del Garraf 
8. Montserrat 
9. Pla de Montserrat 
10. Vall baixa del Llobregat 
11. Delta del Llobregat 
12. Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Cairat 
13. El Moianès 
14. Cingles de Bertí i Gallifa 
15. El Montseny 
16. Xaragalls del Vallès 
17. Plana del Vallès 
18. Baix Montseny 
19. Collserola 
20. Serra de Marina 
21. Pla de Barcelona 
22. Baix Maresme 
23. Alt Maresme 
24. Baixa Tordera 
25.  L’Ardenya-Cadiretes 
26. Alt Gaià 
27. Litoral del Penedès 

2. Les unitats de paisatge es diferencien pel caràcter que els atorga en cada cas el conjunt de 
components paisatgístics descrits, analitzats i avaluats en el catàleg. El contingut paisatgístic 
de cada unitat i en especial els “objectius de qualitat” i les “mesures i accions” que el catàleg 
estableix són referències obligades per a la correcta interpretació i aplicació de les directrius del 
paisatge.

Article 1.6 Ordenacions de major detall 

Les unitats de paisatge definides en el Catàleg són àmbits adients per a l’establiment 
d’ordenacions més detallades del paisatge mitjançant plans especials o plans directors 
urbanístics que tinguin aquesta finalitat. En tot cas, els POUM poden desenvolupar el grau 
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d’ordenació del paisatge que és pròpia de la seva escala de planejament, ja sigui en el marc 
d’un pla especial o director o en l’establert per aquestes directrius de paisatge si no existeixen 
instruments intermedis de major detall. 

En els plans directors i especials que comprenguin almenys una unitat de paisatge, les 
determinacions relatives a aquells elements del paisatge que transcendeixin de l’àmbit del 
municipi prevaldran sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels POUM en cas de 
contradicció. 

Article 1.7 Factors de valoració paisatgística 

Mitjançant els catàlegs i les directrius del paisatge es poden establir gradacions de valor en els 
elements que componen el paisatge, als efectes de modular l’aplicació de les prescripcions 
relatives a la seva protecció i ordenació que s’estableixin en les mateixes directrius o en 
instruments d’escala més detallada. 

En la valoració dels elements del paisatge s’han de tenir en compte els següents valors: 

- Estètics (qualitat de la forma i el color) 
- Visuals (visibilitat, dimensió) 
- Socials (freqüentació i activitats) 
- Simbòlics (històrics, literaris, sentimentals) 

Article 1.8 Estratègies d’integració paisatgística 

Les directrius i els altres instruments de regulació del paisatge poden establir estratègies 
d’integració per als nous elements a construir en el paisatge, per a les quals s’ha d’optar per 
alguna de les tres possibilitats següents, en funció de les característiques que hagi de tenir la 
construcció i les del paisatge on se situa: 

- L’harmonització / contextualització, quan la construcció sigui un element positiu o 
neutre en el paisatge. 

- L’ocultació / mimetització, quan la construcció sigui un element negatiu en el paisatge.  

- La singularització / monumentalització, quan la construcció sigui un element paisatgístic 
d’especial interès. 

Article 1.9 Components del paisatge 

Amb la finalitat de sistematitzar el seu contingut, les directrius adopten el següent llistat de 
components o aspectes del paisatge que han d’ésser objecte de regulació normativa: 

1. Geomorfologia  
2. Aigua 
3. Modelació agrària 
4. Fites visuals i fons escènics 
5. Extensió urbana 
6. Construccions aïllades 
7. Infraestructures lineals 
8. Àrees especialitzades 
9. Espais degradats 
10. Miradors i itineraris 
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2. Directrius generals 

Article 2.1 Geomorfologia 

1. La morfologia natural del territori és una referència paisatgística segura de la qual convé no 
apartar-se. Entenem per morfologia natural la resultant dels fenòmens orogràfics i erosius 
produïts al llarg del temps. Les modelacions de gra petit introduïdes per l’activitat agrària al llarg 
de la història, com abancalaments, camins i altres, es considera que estan perfectament 
integrades amb la morfologia natural i l’enriqueixen. 

2. En principi, i llevat d’alguns casos excepcionals, es consideren paisatgísticament positives 
les transformacions físiques encaminades a restituir la morfologia natural en aquells llocs on 
hagués estat negativament alterada. 

3. Els moviments de terres motivats per les infraestructures i l’edificació no han d’anar més 
enllà del que sigui estrictament necessari i han de minimitzar els desmunts i terraplens i, molt 
especialment, l’afectació al sistema de drenatge natural. Pel que fa als que tinguin a veure amb 
les activitats agrícoles, es poden dur a terme sempre que representin una millora pel terreny, 
quan no produeixin un impacte negatiu sobre el paisatge i quan no destrueixin cap bé dels que 
cal protegir (marges, riberes, fronts naturals i d’altres) en allò en què es refereix a les directrius 
del paisatge. 

4. Les solucions tècniques i els resultats formals en el tractament de talussos han de partir de 
les característiques del sòl i de les opcions de vegetació possibles. En tot cas, el tractament 
dels talussos pel que fa al pendent i a la revegetació s’ha de fer en coherència amb el paisatge 
de l’entorn sense excloure la utilització de murs de contenció o altres elements estructurals 
quan siguin convenients per a un millor resultat formal, en especial per a poder disminuir 
pendents dels talussos. 

5. Cal evitar que els terraplenats afectin els espais de ribera de rius, rieres i torrents, com 
també els marges de camins i conreus assegurant sempre el manteniment de la funcionalitat 
del conjunt de l’espai fluvial. Especial atenció requereixen els moviments de terres motivats per 
la protecció i millora de camins associats a cursos d’aigua, en el seu doble significat d’elements 
del paisatge i d’itinerari d’interès paisatgístic. 

Article 2.2 Aigua 

1. La xarxa d’aigua del territori que comprèn els elements naturals i els artificials a cel obert que 
assoleixen una certa importància estructural és un component bàsic del paisatge i com a tal ha 
d’ésser considerada i respectada. L’abast espacial de la xarxa compren tots els terrenys 
associats físicament als cursos i làmines d’aigua fins com a mínim l’àrea inundable en un 
període de retorn de 500 anys. 

2. El tractament naturalitzat o artificial dels espais associats a cursos i làmines d’aigua ha 
d’aprofitar la potencialitat paisatgística que es deriva de la presència de l’aigua, sense perjudici 
dels requeriments hidrològics que calgui respectar. 

3. Si no hi ha un pla especial urbanístic amb objectiu d’ordenació del paisatge que 
justificadament estableixi altres condicions més permissives, les edificacions que poguessin 
autoritzar-se en sòl no urbanitzable s’han de separar com a mínim una distància de 100 metres 
de les zones fluvials de rius i rieres i dels llacs, estanys i pantans, sense perjudici del 
compliment de les disposicions de la planificació hidràulica. 

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable, o de sòl urbà no consolidat, que siguin 
confrontants amb rius, rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de considerar la 
presència d’aquests elements d’aigua com a factor determinant de l’ordenació en el sentit de 
justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat i la ribera. En aquest espai de 
transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais lliures. Així mateix, 
l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin a 
espais d’aigua per la seva especial visibilitat. 
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5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un tractament acurat 
encaminat a destacar el seu caràcter i a potenciar el seu valor paisatgístic. Els plans 
urbanístics establiran mesures per recuperar la coherència formal en aquells fronts que 
l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels edificis o de la baixa qualitat de 
l’arquitectura. 

Article 2.3 Modelació agrària 

1. L’espai agrari —agrícola, forestal i ramader— proporciona un fons paisatgístic que per la 
presència que té al llarg i ample del territori, en constitueix un component identitari principal. 
Cal, per tant, fer compatibles el respecte dels seus valors com a bé paisatgístic d’interès públic 
i la seva funcionalitat agrària per tal que mantingui els trets bàsics de la seva fisonomia. 

2. Es consideren elements estructurals de la configuració del paisatge agrari els camins, la 
xarxa de drenatge natural, els canals de rec, les separacions topogràfiques i de vegetació entre 
conreus i parcel·les i les pautes de localització i de configuració de les construccions 
tradicionals. Es recomana la preservació d’aquests elements, o en el cas que calguin 
transformacions derivades de canvis necessaris en els sistemes d’explotació que es procuri el 
manteniment de la imatge d’espai fragmentat pròpia del paisatge existent. 

3. Les directrius específiques del paisatge, els plans especials urbanístics i altres instruments 
de més detall poden assenyalar àmbits del paisatge rural que, pels seus valors extraordinaris, 
han d’ésser objecte d’una protecció estricta mitjançant el manteniment i millora dels seus 
elements estructurals. Aquesta determinació ha d’anar associada a l’establiment de 
mecanismes d’ajuda al manteniment de les activitats agràries pròpies d’aquests paisatges quan 
sigui necessari. 

4. La implantació de parcs solars, o d’altres instal·lacions de configuració en extensió, en el 
medi rural s’ha de subjectar a les directrius i a les condicions expressades en aquestes normes 
en relació amb el paisatge de l’espai agrari i amb els criteris que s’assenyalen a l’article 2.8 pel 
que fa a les àrees especialitzades. 

5. Per tal de fomentar la continuïtat territorial de les explotacions i evitar la fragmentació dels 
camps, s’ha d’evitar en el possible l’obertura de nous camins, sense perjudici del que 
requereixin les operacions de concentració parcel·lària. Així mateix, en l’estesa de xarxes 
d’infraestructures d’interès local s’han d’aprofitar els canals de pas i els corredors i les vies de 
comunicació existents.  

6. La construcció de tanques en l’espai agrari, i en el no urbanitzat en general, ha de limitar-se 
en aquells casos en què siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc o 
es justifiqui la seva necessitat per atendre els requeriments productius de l’explotació. Es 
recomana, quan sigui funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes que la tanca per 
l’assenyalament del límit de la propietat o de l’àmbit de l’activitat. Les directrius específiques o 
els instruments urbanístics d’ordenació del paisatge poden prohibir les tanques en determinats 
àmbits de l’espai agrari, tenint en compte, però, els requeriments productius de l’activitat 
agrícola de que es tracti. 

7. En tant que els instruments d’ordenació del paisatge de major detall no estableixin una 
regulació més específica, la construcció de tanques de separació de finques, parcel·les o 
recintes en l’espai agrari està subjecte a les següents directrius i condicions: 

a) Amb les excepcions de l’apartat h no s’admeten tanques d’obra, llevat dels murs de 
pedra seca d’alçada no superior a 90 cm. 

b) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència 
en tota la seva alçada. 

c) Les tanques visualment permeables poden complementar-se amb vegetació pròpia 
de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi. 

d) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, 
per bé que pot incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn si 
aquest no és homogeni. 
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e) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors discrets per 
tal que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. 

f) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, 
aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 

g) Les tanques d’obra existents i les que preveu l’apartat h s’han de tractar amb 
superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració en el paisatge. 

h) Només s’admeten tanques d’obra o opaques en general en aquelles parcel·les on per 
motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no existeixin 
altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho. 

Article 2.4 Fites visuals i fons escènics 

1. En molts paisatges la relació figura-fons té un paper rellevant en la composició de les 
imatges que se’n perceben. Aquesta relació ha estat ben present a les arts plàstiques. Són les 
“figures” del paisatge, els nuclis urbans, els elements construïts, les formacions geològiques 
diferenciades, etc. que, per la seva ubicació —encimbellada, en una plana, en carena, etc.— i 
pel seu valor, constitueixen components clau de les imatges del territori. Complementen la 
imatge i li donen base els “fons” escènics configurats per l’orografia i la vegetació. 

2. Cal evitar la desfiguració de les fites paisatgístiques, de la qual les noves construccions —ja 
siguin aïllades en sòl no urbanitzable o formant part de creixements urbans— en són la causa 
més freqüent. Els instruments d’ordenació urbanística han de tenir especial cura en la 
preservació de la imatge de les fites paisatgístiques condicionant les dimensions, volumetria i 
colors de les edificacions que poguessin afectar-la. 

3. Cal, així mateix, preservar les possibilitats de percepció de fites i fons i en especial de les 
imatges que conjuntament componen. Amb aquesta finalitat s’han d’evitar el possible les 
construccions i en general les barreres visuals que impedeixin o dificultin seriosament la 
percepció de les imatges més interessants del territori des de llocs accessibles i trams viaris 
transitats. Les tècniques per a la preservació de les imatges constitueixen l’establiment de 
franges de no edificació, de limitació d’alçades i de longitud dels elements barrera. Els 
instruments d’ordenació del paisatge de major detall han d’establir aquestes franges. 

4. A més de les construccions i elements que impedeixen la visió de les imatges significatives 
del paisatge, cal evitar aquells que sense impedir-ho constituirien un component greument 
desfigurador de la imatge per causa de la seva dimensió, forma o color. 

5. Els plans especials urbanístics d’ordenació del paisatge poden delimitar àrees amb 
establiment de paràmetres limitatius de l’edificació amb els objectius de preservació que 
aquesta directriu estableix, així com àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració 
paisatgístic per a determinades construccions.  

6. Atès que els parcs eòlics afecten, per les seves dimensió i ubicació, els fons escènics del 
paisatge, cal la consideració de criteris paisatgístics en el seu projecte d’implantació. En principi 
es considera un bon criteri buscar una geometrització perceptible de la implantació dels molins, 
mitjançant l’establiment de pautes relatives a les alçades, distàncies, alineacions i altres 
elements significatius que són pròpies de la necessària ordenació dels elements artificials 
repetitius. 

Article 2.5 Extensió urbana 

1. Les noves trames urbanes d’extensió de les poblacions han d’establir relacions de continuïtat 
i harmonia formal amb les trames existents i, amb aquesta finalitat, en el planejament urbanístic 
s’ha de tenir cura de la imatge dels fronts perifèrics de l’extensió prevista en tant que 
constituiran noves façanes a l’àrea urbana. 

2. Els criteris de compacitat i densificació que es deriven del criteri general d’estalvi de sòl no 
són argument acceptable per a la ruptura estrident de les pautes formals de les àrees i nuclis 
urbans existents. Cal vetllar per la qualitat de les seqüències visuals d’aproximació i accés als 
nuclis i àrees urbanes des de les carreteres, en especial les de major utilització. 
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3. Nombrosos nuclis i àrees urbanes en el territori mostren perfils —skylines— característics 
perceptibles des de determinades àrees i recorreguts, els quals constitueixen fites 
paisatgístiques, sovint de notable valor estètic, a les quals s’ha fet referència en l’article 2.4. Cal 
que el desenvolupament urbà, tant d’extensió com de reforma, respecti aquestes imatges i amb 
aquesta finalitat el planejament urbanístic ha d’impedir la possibilitat d’elements volumètrics 
que les desfigurin. La constatació d’aquesta possibilitat en el planejament vigent, amb relació a 
nuclis dels quals les directrius assenyalen l’interès de les imatges que proporcionen, és 
argument suficient per a procedir a la modificació d’aquest planejament. 

4. Les trames urbanes d’extensió han de mantenir un nivell de coherència adequat amb 
l’estructura paisatgística (topografia, traces agroculturals, vegetació, agricultura periurbana, 
patrons significatius, etc.) del seu entorn. La coherència exigida pot comportar diversos graus 
d’adequació morfològica amb l’entorn agrari, que ha de ser màxima i directa en creixements de 
petits nuclis, però pot ser mitjançant solucions projectuals de les vores urbanes més complexes 
i de lectura menys immediata quan es tracti de creixements d’àrees urbanes més importants. 

Article 2.6 Construccions aïllades 

1. Pels seus efectes en el paisatge, cal extremar la qualitat dels projectes i les garanties 
d’autorització, de les noves edificacions, construccions o instal·lacions aïllades en el territori, 
tant d’aquelles que es poden admetre en sòl no urbanitzable com aquelles que ocupin 
parcel·les aïllades de sòl urbà. 

2. Entre les estratègies d’harmonització, mimesi/ocultació o monumentalització que són les 
opcions de projecte d’un nou element aïllat en el paisatge, es considera preferent la primera, 
que pretén la integració de l’element en el paisatge amb un resultat positiu o com a mínim 
neutre pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge. L’estratègia de mimesi /ocultació és la indicada 
quan no es pot assolir un grau acceptable d’harmonització. 

Excepcionalment es pot optar per l’estratègia de monumentalizació quan per l’elevada qualitat 
formal i singularitat del nou element a construir, aquest hagi de passar a ser un component 
principal del paisatge. 

3. Tots els projectes d’edificacions, construccions o instal·lacions aïllades incorporaran un 
estudi d’impacte i integració paisatgística. 

4. Els plans especials urbanístics d’ordenació del paisatge i els altres instruments de 
planejament urbanístics han d’establir paràmetres per a la regulació de les edificacions en sòl 
no urbanitzable, en especial d’aquelles motivades per les activitats agrícoles i ramaderes. Els 
paràmetres han de ser coherents amb el patró agrari i paisatgístic que es deriva en cada cas 
de la xarxa de camins, el sistema de rec, la parcel·lació i la topografia. Igualment, els 
paràmetres que s’estableixin no podran contradir el què es disposa amb les normatives 
sectorials en relació amb les regles que han de respectar les instal·lacions pròpies de les 
activitats agràries. 

5. En tant que les directrius de paisatge específiques d’un àrea territorial o instruments de 
planejament urbanístic no estableixin uns paràmetres més precisos en funció de les 
característiques diferencials de l’àrea, les edificacions aïllades s’han de subjectar a les 
següents condicions: 

a) Implantació 

Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la integració 
paisatgística de la construcció, s’han d’avaluar diverses alternatives d’emplaçament i 
se seleccionarà la més adient amb relació al paisatge. En principi, i llevat dels casos 
d’estratègia de monumentalització, convé evitar les localitzacions a les parts centrals 
dels fons de vall, en punts focals respecte a carreteres, miradors i en indrets amb alta 
exposició visual. 

b) Perfil territorial 

S’han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i 
s’evitarà la localització d’activitats sobre els punts prominents, els careners i les cotes 
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més altes del territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó 
modifiqui el perfil natural perceptible del paisatge. 

c) Proporció 

Les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de 
manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen 
una presència impròpia i desproporcionada. 

d) Pendent 

En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major pendent. Quan 
siguin necessaris anivellaments, s’ha de procurar evitar l’aparició de murs de 
contenció de terres, i s’han de salvar els desnivells amb desmunts o talussos amb 
pendents que permetin la revegetació. Per tal de minimitzar l’impacte visual, les 
edificacions s’han d’esglaonar o s’han de descomposar en diversos elements simples 
articulats evitant la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els 
seus extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat. 

e) Parcel·la 

La correcta inserció en el medi rural de qualsevol construcció requereix que aquesta 
ocupi la mínima part possible de la parcel·la, i que la resta mantingui el caràcter 
d’espai rural no artificialitzat que ha d’actuar de coixí amb l’entorn no transformat, tot i 
que s’admeten les actuacions necessàries per donar un correcte tractament als límits 
de la construcció. 

f) Distàncies 

Mentre no hi hagin directrius específiques que determinin distàncies, les edificacions 
s’han de separar com a mínim 100 metres de les zones fluvials dels rius, rieres i 
barrancs. Així mateix, i sense perjudici de la normativa d’aplicació en cada cas, s’han 
de separar dels marges de les infraestructures lineals de comunicació, un mínim de 
50 metres de les vies locals, 100 de les generals i 150 de les autopistes, autovies i 
vies convencionals amb doble calçada. La distància de separació a vies fèrries és de 
100 metres. Aquestes distàncies que es consideren com els mínims desitjables es 
poden disminuir justificadament en aquells casos d’edificacions agràries o d’interès 
públic de necessària ubicació en una parcel·la en què la configuració del territori les 
faci inabastables. 

g) Façanes i cobertes  

És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les 
edificacions, sigui quina sigui la seva finalitat, i com a materials d’acabament només 
s’han d’utilitzar aquells que presentin colors i textures que harmonitzin amb el 
caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos estranys que desvaloritzin la seva 
imatge dominant. 

h) Vegetació 

Es recomana la utilització de vegetació i, en concret, d’arbrat, amb espècies i 
plantacions pròpies del lloc per a facilitar la integració paisatgística de l’edificació. 

6. Les pautes d’actuació establertes en aquest article són d’aplicació, si s’escau, per a millorar 
la integració paisatgística de les edificacions rurals existents. 

Article 2.7 Infraestructures lineals 

1. Les infraestructures lineals —xarxa viària i ferroviària, conduccions de gas i d’electricitat, 
etc.— a causa dels seus requeriments de traçat i connexió sovint independents de les 
referències del territori perceptible són una potencial intrusió en el paisatge, agreujada per la 
seva envergadura física. És un criteri general vàlid per a tots els traçats d’infraestructures 
lineals minimitzar la fragmentació física del territori i els canvis de configuració dels terrenys 
necessaris per a la seva construcció. Cal preveure que el respecte al paisatge comportarà la 
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construcció de major longitud de túnels, falsos túnels i viaductes que la que requereix un traçat 
que respongui només a criteris funcionals. 

2. Els projectes de les infraestructures lineals de totes classes han d’adoptar les solucions 
adequades per a minimitzar i/o esmorteir la seva presència en el paisatge rural, llevat dels 
casos en què poden aportar interès al paisatge com els següents: 

-  Ponts i viaductes viaris o ferroviaris i altres artefactes singulars que, mitjançant un 
projecte de qualitat, poden tenir un caràcter monumental. 

- Conduccions d’aigua a cel obert susceptibles d’ésser integrades com a elements 
d’interès paisatgístic. 

- Trams viaris constitutius de passeigs arbrats. 

3. Els projectes viaris, a més de tenir cura de la correcta, i discreta, inserció de la via en el 
paisatge, han de considerar també la seva funció com a itinerari de percepció del paisatge. 
Tanmateix aquest objectiu no és argument per a una major presència de la construcció, llevat 
dels casos on l’interès de l’itinerari visual pogués justificar-ho. 

4. L’acompanyament amb arbrat, o vegetació en general, dels elements lineals 
d’infraestructures és, llevat de casos excepcionals o d’impediments per normativa sectorial, una 
recomanació amb valor general. 

5. Les infraestructures aèries, en concret les línies elèctriques i telefòniques, han de seguir 
preferentment les traces establertes per carreteres i ferrocarrils i quan no pugui ésser així s’han 
d’agrupar en corredors que hauran d’establir els instruments sectorials corresponents, amb 
criteris de minimitzar el seu impacte en el paisatge. 

Article 2.8 Àrees especialitzades 

1. La implantació d’àrees especialitzades d’activitats —industrials, logístiques, comercials, de 
tractament ambiental, de producció d’energia, etc.— sol tenir uns efectes intensos en la 
transformació del paisatge a causa de la seva localització, dimensió i imatge que poc tenen a 
veure amb la lògica de formació dels assentaments urbans que s’hi han integrat històricament. 
L’establiment de directrius per a les noves implantacions i per millorar la integració de les 
existents té una especial importància en unes directrius que pretenen mantenir i si és possible 
incrementar els valors del paisatge. 

2. Les noves implantacions d’àrees d’activitats especialitzades han de tractar de minimitzar el 
seu impacte visual en especial en aquells àmbits rurals en què el paisatge agrari té una textura 
de gra petit, sense perjudici d’aquells elements que per la seva significació fos aconsellable que 
constituïssin aportacions al paisatge pel seu possible caràcter monumental per exemple una 
terminal aeroportuària o una estació de tren. 

3. La finalitat de minimitzar l’impacte visual de la nova implantació ha d’ésser un factor a tenir 
en compte en l’elecció de la localització i en l’establiment dels límits de l’àrea a ocupar. En tot 
cas, l’ordenació urbanística de les noves implantacions ha d’accentuar les condicions 
d’harmonia volumètrica i de qualitat arquitectònica de les façanes perimetrals de la implantació. 

4. La tècnica de la mimesi / ocultació mitjançant franges d’arbrat o d’altra vegetació és, llevat de 
casos justificats de monumentalitat, d’aplicació oportuna en els casos de nova implantació i 
especialment per a millorar la integració paisatgística de nombrosos polígons industrials, 
urbanitzacions i elements d’infraestructura existents. 

Article 2.9 Espais degradats 

1. Cal considerar com un objectiu de validesa general la restitució dels valors paisatgístics a 
aquells llocs on s’han perdut per causa de processos de degradació sovint motivats per les 
activitats humanes. Són els espais on hi ha extraccions abandonades, abocadors, edificacions 
agràries en desús, edificacions en ruïna, instal·lacions obsoletes, etc. sobre els quals cal actuar 
promovent la seva transformació física. 
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2. Les actuacions sobre els espais degradats són principalment les destinades a la restauració 
del paisatge malmès amb l’objectiu de reintegrar-los en la imatge paisatgística del territori on se 
situen, però en alguns casos aquests espais poden ser oportunitats per a projectes creatius 
que aportin nous valors paisatgístics. Així mateix, la recuperació d’espais degradats pot anar 
associada, si convé, a la ubicació d’usos o edificacions que s’haguessin de situar en l’espai 
rural o que poguessin treure profit de la configuració de l’espai, sense perjudici dels 
requeriments d’ordre territorial, urbanístic i ambiental que siguin procedents en cada cas. 

3. És un destí prioritari dels fons públics per a la millora del paisatge el finançament de les 
actuacions oneroses dels paisatges degradats. 

4. Quan s’hagin d’autoritzar activitats que produiran una inevitable degradació del paisatge s’ha 
de preveure la restitució del valor paisatgístic del lloc. En aquelles activitats com les extractives 
en què el projecte de restauració és preceptiu per a la seva autorització, aquest ha de ser 
també un projecte de recuperació del valor paisatgístic del lloc, tot i que no necessàriament 
mitjançant la recomposició de la morfologia i vegetació anteriors. 

Article 2.10 Miradors i itineraris 

1. En tant que els valors del paisatge s’aprecien a partir de la seva percepció, és un objectiu 
d’abast general facilitar l’accés dels ciutadans a aquells llocs on la percepció del paisatge és 
més àmplia i suggerent: els miradors i els itineraris paisatgístics. 

2. Els poders públics han de promoure, directament o mitjançant convenis amb entitats, una 
xarxa de camins paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicles que permetin una 
suficient percepció dels valors paisatgístics del territori. Aquesta xarxa que comprèn miradors i 
camins existents, i d’altres a crear, ha de rebre les actuacions necessàries de condicionament, 
senyalització i manteniment per tal de potenciar la seva funció de facilitar la percepció dels 
valors del paisatge i el coneixement del territori. 

3. En tot cas, les actuacions en camins i miradors en els espais oberts han d’evitar 
l’artificialització innecessària d’aquests espais. 

4. Han de tenir especial atenció aquells miradors i itineraris més accessibles com són els 
situats en els espais periurbans i també els camins de ronda marítims. 
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3. Estudis i informes preceptius  

Article 3.1 Estudi d’impacte i integració paisatgística 

1. D’acord amb l’article 19 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge 
“L’Estudi d’impacte i integració paisatgística és un document tècnic destinat a considerar la 
conseqüència que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a 
exposar els criteris adoptats per a la seva integració”. 

2. A més dels casos que estableix directament l’article 20 de l’esmentat reglament, i d’acord 
amb el que assenyala l’apartat 1.b d’aquest article, l’Estudi d’impacte i integració paisatgística 
ha de formar part de la documentació tècnica necessària per a la sol·licitud de llicència en els 
següents casos: 

-  Infraestructures i instal·lacions que hagin de tenir una presència visual significativa en 
el territori. 

-  Edificacions aïllades en el territori, ja sigui en sòl no urbanitzable (edificacions 
agrícoles, ramaderes i d’activitats primàries en general) o en peces de sòl urbà que 
hagin de romandre aïllades. 

-  Edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir una 
presència important en la imatge exterior d’aquests. 

- Transformacions de sòl que hagin d’afectar substancialment el paisatge rural. 

-  Tots els casos en què s’exigeix preceptivament l’informe d’impacte i integració 
paisatgística. 

3. El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística és el que estableix l’article 21 del 
Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Quan a criteri de 
l’administració que ha de concedir la llicència o ha d’emetre l’informe, la integració paisatgística 
no sigui satisfactòria, es denegarà l’aprovació o l’autorització en aquells casos en què es 
consideri que no hi ha cap fórmula raonable que solucioni els problemes constatats. En els 
altres casos, es requereix el promotor de la construcció, edificació o instal·lació perquè 
introdueixi les esmenes necessàries per tal que la integració sigui satisfactòria. La resolució de 
l’administració especificarà els aspectes a modificar del projecte per a fer-lo paisatgísticament 
acceptable. 

Article 3.2 Les edificacions agràries en el paisatge rural 

1. Es reconeix que les activitats agràries han estat constructores del paisatge rural que 
coneixem que, com a bé col·lectiu, cal que preservi el seu nivell de qualitat. Amb aquesta 
finalitat, les directrius estableixen condicions per tal que les edificacions motivades per 
aquestes activitats siguin coherents amb els valors de paisatge que l’agricultura, la ramaderia i 
la silvicultura contribueixen a crear. 

2. Les edificacions agràries, quan no estiguin integrades en un nucli urbà, han de complir les 
condicions que estableixen aquestes directrius per a les edificacions aïllades i requeriran per a 
ésser autoritzades la incorporació al projecte d’un estudi d’impacte d’integració paisatgística, el 
contingut del qual estableix el Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge.

3. El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística de les edificacions i instal·lacions 
agràries, que pot ser un capítol del projecte bàsic de l’edificació, s’ha d’adequar a la 
transcendència visual que pugui tenir l’edificació i comprendrà, com a mínim: 

-  Recull d’imatges de l’edificació des d’un conjunt de punts representatius de la seva 
percepció en el territori que permetin avaluar l’impacte visual, derivat del seu 
emplaçament i volumetria, en el paisatge. 

- Propostes de tractament de façanes i cobertes. 
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- Mesures complementàries d’integració: vegetació, arbrat, etc. 

- Memòria explicativa i justificativa de la integració paisatgística proposada. 

4. Quan, en funció de les característiques de les diverses àrees o unitats de paisatge, 
s’haguessin establert condicions específiques o s’haguessin homologat prototipus per a les 
diverses necessitats d’edificacions agràries, l’estudi d’impacte i integració paisatgística pot 
limitar-se a expressar la subjecció a les esmentades condicions o prototipus de l’edificació. 

5. En defecte de determinacions específiques sobre edificacions agràries referides a àrees o 
unitats de paisatge, els plans d’ordenació urbanística municipal poden establir-les dins l’àmbit 
del municipi. En tot cas, el planejament municipal ha d’establir les pautes d’integració formal i 
funcional de les edificacions i usos agraris que s’hagin de produir en contigüitat o en l’entorn 
immediat dels nuclis urbans. 

6. Les edificacions d’agricultura i ramaderia intensives (hivernacles, granges, etc.) que hagin 
d’ubicar-se en “sòl de protecció especial” han d’incorporar a l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística les consideracions relatives a la seva inserció en l’entorn territorial d’acord amb el 
que assenyala l’article 2.6 de les Normes del Pla territorial, l’abast de les quals s’ha d’adequar a 
la importància de la implantació i a les condicions de l’entorn on s’ha d’ubicar. 

Article 3.3 Informe d’impacte i integració paisatgística 

1. D’acord amb l’article 22 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge, l’informe d’impacte i integració paisatgística té per objecte avaluar la idoneïtat i 
suficiència dels criteris o les mesures adoptades en els estudis d’impacte i integració 
paisatgística per integrar en el paisatge les actuacions, usos, obres o activitats a realitzar. 

2. Correspon emetre aquest informe a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, el qual és 
preceptiu en els supòsits que assenyala l’esmentat article 22 del Reglament. Entre aquests 
supòsits, l’apartat 2.a d’aquest article estableix que l’informe és preceptiu quan així ho 
determinin els plans territorials parcials i els plans directors territorials. 

3. D’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005, modificat per DL 1/2007 i la L 
2/2007) i el Reglament de la Llei del paisatge (D 343/2006), és preceptiu l’informe d’impacte i 
integració paisatgística en els següents supòsits: 

a) Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable als 
quals fa referència l’apartat 4 de l’article 47 del Text refós. 

b) Projectes de construccions i dependències pròpies d’una activitat agrícola, 
ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica a què fa 
referència l’apartat 6.a de l’article 47 del Text refós quan superin algun dels 
següents paràmetres: 

- Ocupació en planta: 500 m² 
- Sostre: 1.000 m² 
- Alçada total: 10 m 

c) Les destinades a habitatge familiar o a allotjament de treballadors temporers a 
què fan referència els apartats 6.1 i 6.b de l’article 47 del Text refós. 

d) L’obertura i recuperació de vies d’accés, camins i dreceres i les estacions de 
subministrament de carburants i de prestació de serveis a la xarxa viària a què 
fan referència els apartats d i e de l’article 49 del Text refós. 

e) Plans especials urbanístics per a la ubicació de construccions de nova planta 
destinades a activitats de turisme rural o de càmping a què fa referència l’apartat 
6.e de l’article 47 del Text refós. 

4. Aquestes directrius estableixen que, a més dels supòsits assenyalats a l’apartat anterior, 
l’informe d’impacte i integració paisatgística és preceptiu en els següents supòsits: 

a) Edificacions de qualsevol tipus en sòls urbans i urbanitzables que hagin de 
romandre aïllades de manera indefinida, o ubicades en punts molt visibles, i per 
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les seves dimensions hagin de tenir una presència acusada en el paisatge. 
L’informe serà preceptiu quan a més de la ubicació especialment visible, la 
construcció superi algun dels paràmetres establerts a l’apartat b.

b) Canvis de paisatge rural motivats per concentracions parcel·làries que afectin un 
àmbit de més de 100 ha. 

c) Tanques de finques, parcel·les o àmbits d’activitats de més de 1.000 metres de 
longitud.

d) Totes les construccions visibles que se situïn en les proximitats dels penya-
segats, de les riberes fluvials, marítimes i de les làmines d’aigua de llacs o 
embassaments. 

f) Obres que en casos justificats s’haguessin de realitzar per evitar la inundabilitat 
de terrenys. 

g) Parcs eòlics i parcs fotovoltaics d’acord amb les regulacions sectorials.  

h) Actuacions d’interès estratègic o territorial que es tramitin pel procediment 
establert per l’article 1.14 de les normes del pla territorial. 

i) Determinacions de protecció i ordenació del paisatge contingudes en instruments 
d’ordenació urbanística.  

j) Els plans directors o especials urbanístics amb finalitat de protecció i ordenació 
del paisatge que comprenguin l’àmbit d’una o més unitats de paisatge podran 
assenyalar justificadament supòsits concrets en els quals calgui l’informe 
d’impacte i integració paisatgística. 

A més dels casos aquí assenyalats l’òrgan que hagi d’atorgar la llicència podrà demanar un 
informe d’impacte i integració paisatgística en aquells casos en què es justifiqui la seva 
conveniència. 

Tots els projectes que s’hagin de sotmetre a l’informe d’impacte i integració paisatgística han 
d’incorporar l’estudi d’impacte i integració paisatgística. 
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