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DADES BÀSIQUES 

 

Document Inicial Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll 

Ferran a Vilanova i la Geltrú 

 

Explotació minera a cel obert de roca calcària.  

 

Objecte PEU 

Donar compliment a l’article 49. Activitats d'explotació de recursos naturals i construccions i instal·lacions 

vinculades del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’urbanisme i a l’article 264 del Pla General 

d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, Document refós que incorpora les modificacions puntuals i correcció 

d’errades de 16 de març de 2005.  L’article 264 exigeix a les àrees extractives existents, l’aprovació d’un 

pla especial urbanístic per a desenvolupar i regular l’àmbit de l’activitat.  

 

El PEU fixa i regula les condicions d’ús i d’explotació, la zonificació, la restauració de la pedrera Coll 

Ferran. Alhora, la tramitació del PEU és una oportunitat per ampliar (prèvia sol·licitud) l’àrea d’afecció de 

l’activitat extractiva (explotació autoritzada) que actualment és de 10,33 ha. També proposa el traslladat 

d’un tram del camí públic de Mas Parellada que travessa l’explotació per donar-li continuïtat pel sud de 

l’àmbit amb un recorregut més perimetral a l’activitat.  

 

El present Document Inicial Estratègic 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 es tramita conjuntament 

amb l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), i el Projecte d’explotació i el Programa de 

restauració de la pedrera Coll Ferran redactats per Eduard Cámara, Enginyer de Mines.  

 

 

Promotor: CALES DE PACHS, S.A., 

 

Autor del PE i del DIE: CGB Arquitectura, SLP  

 

Autor del DIE: Isabel Lleonart (biòloga) 

 

Superfície pla especial segons PGO/PEU 29,02 ha / 30,14 ha 

 

Superfície explotació autoritzada any 1988/ PEU: 10,33 ha /30,14  

 

Localització de la pedrera Coll Ferran 

Situada al nord del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, al paratge de Coll d’en Ferran que es troba 

per sobre de l’autopista C-32 Castelldefels-El Vendrell i a ponent de la carretera C-15z a Canyelles. Es 

troba a una distància d’uns dos quilòmetres del límit del nucli de població i té accés pel camí de Mas 

Parellada.  
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Accés 

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. 

 

Qualificació urbanística 

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

 

Explotació COLL FERRAN BA20060077 ADQ. Font WEB Departament Territori i Sostenibilitat 

Coordenades UTM  X,Y: 392061.7, 4567737.7 

 

Perímetre del polígon: 1324.2 m (1.3 km) 

 

Àrea del polígon: 106400.6 m² (10.6 ha) 

 

Expedient (Dept. de Territori i Sostenibilitat): 84/0688 

 

Àrea total d'afecció (m2): 106400.24281736 

 

Nom de l'explotació: COLL FERRAN BA20060077 ADQ 

 

Expedient de la Llei 3/1998: BA20060077 

 

Recurs explotat: Calcàries 

 

Estat tramitació: Resolució d'autorització ambiental. Fiança dipositada 

 

Situació actual: Activitat en actiu amb restauració integrada 

 

Tipus permís: Concessió d'explotació 

 

Norma reguladora: Activitat anterior a la Llei 12/1981 

 

 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     9 

 

 1. INTRODUCCIÓ 1 

 

1.1 Objectiu general de l’avaluació ambiental estratègica 

 

El procediment d'avaluació ambiental estratègica és l'instrument tècnic i administratiu que té com a 

objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el 

seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient (article 

1 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes). 

1.2 Disposicions reguladores 

 

Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient. 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta llei estatal transposa en l'ordenament 

jurídic de l'Estat espanyol la directiva comunitària esmentada anteriorment. 

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. S'aplica íntegrament a Catalunya 

a aquells plans i programes l’avaluació ambiental dels quals s’hagi iniciat abans del 12 de desembre de 

2013.  Mentre no es produeixi l’adaptació a la llei bàsica estatal, cal adoptar les regles establertes per la 

disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol.  

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920 de 

24.7.2015). 

D’acord amb l’apartat 6.a) tercer de la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, són objecte 

d’avaluació ambiental estratègica ordinària el planejament urbanístic que estableixi el marc per a la 

futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir 

efectes apreciables en espais de la xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en 

altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

 

1.3 Integració de l'avaluació ambiental estratègica en la tramitació dels plans urbanístics 

 

El procediment és establert per l’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei 

d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 115 del Reglament de la Llei 

d'urbanisme. Tanmateix, cal tenir presents les novetats terminològiques i procedimentals introduïdes 

per la Llei 21/2013.  

 

 

 
1 Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/tramitacio_plans_urbanistics/avaluacio-ambiental-estrategica-/#bloc4
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1.4 Procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària 

 

El procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària s'integra en la tramitació pròpia del pla. En 

aquest context, resumidament el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària comporta el 

procés següent: 

- El promotor presenta la sol·licitud d'inici amb l'esborrany del pla i el document inicial 

estratègic al Departament de Territori i Sostenibilitat (en el cas dels plans d’urbanisme, ha 

d’anar integrat en un avanç de pla). Si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes per 

la Llei 21/2013, l'òrgan ambiental pot resoldre'n la inadmissió. 

 

- L’òrgan ambiental du a terme les consultes preceptives durant un mes. Finalitzades les 

consultes, en el termini d'un mes, emet el document d'abast (quan es tracta de plans 

urbanístics el document d'abast ha de ser notificat dins del termini de dos mesos des de la 

data d'entrada de la sol·licitud d'inici d'avaluació ambiental estratègica). 

 

- Una vegada finalitzada la redacció del pla aquest (amb l'estudi ambiental estratègic 

incorporat) ha de ser sotmès a informació pública durant un termini mínim de 45 dies; 

paral·lelament cal consultar les administracions públiques afectades i el públic interessat. 

 

- Abans de l'aprovació final del pla, el promotor ha de presentar al Departament de Territori i 

Sostenibilitat l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet. En el termini de tres 

mesos l’òrgan ambiental verifica la proposta de pla, fa l’anàlisi tècnica de l’expedient i emet 

la declaració ambiental estratègica corresponent. En cas de no poder formular la declaració 

ambiental estratègica, previ requeriment de subsanació de l’expedient i/o d’informació 

addicional, l’òrgan ambiental pot resoldre la terminació del procediment. 

 

Correspon a l'òrgan competent per aprovar el pla prendre en consideració l'estudi ambiental 

estratègic i la declaració ambiental estratègica, per adoptar la decisió que correspongui. Aquesta 

presa en consideració s'ha de fer constar en l'acord d'aprovació mitjançant una declaració 

específica en què, en cas de discrepàncies amb els resultats de l'avaluació ambiental, cal justificar-

ne els motius i les mesures adoptades. 

  

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/tramitacio_plans_urbanistics/avaluacio-ambiental-estrategica-/#bloc5


Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     12 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA 

 

2.1 Localització de l’àrea extractiva 

 

La pedrera Coll Ferran, coneguda popularment amb el topònim de Pedrera Griffi, està situada 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 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. 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. 

2.2 Descripció de l’activitat  

 

La pedrera Coll Ferran és una explotació minera a cel obert, que extreu roca calcària d’un jaciment 

sedimentari de l’edat Mesozoica.  Constitueix una de les activitats extractives  de mineral de roca calcària, 

actualment en ús, de la comarca del Garraf. 

Segons l’apartat 5.4 i 5.5 del Pla especial, actualment el front d’explotació es situa al corral d’en Guardiola 

i la propietat i empresa que explota el recurs és l’empresa Cales de Pachs, S.A., empresa catalana 

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. 

La baixa activitat de la pedrera en els darrers 10 anys ha estat relacionada amb la disminució de la 

demanda d’àrids del sector de la construcció, mercat al que anava dirigit el gruix de la producció. 

L’empresa Cales de Pachs, S.A., actual propietària de la pedrera, com s’ha indicat anteriorment, adreça 

el seu producte a altres usos i sectors. 

La pedrera encara té reserves i la propietat preveu una ampliació de la zona d’afecció. 

L’àrea d’afecció autoritzada actualment  per Medi Ambient, de 10,33 ha de superfície, es troba a la banda 

sud-oest de l’àmbit proposat pel Pla Especial.  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. 

L’explotació es realitza en bancs d’alçada variable entre 8 i 14 m amb atac frontal i ús d’explosius. 

A la banda dreta de l’explotació actual, encara dins l’àrea d’afectació autoritzada, hi ha la planta de 

tractament del material extret, en una plaça situada a la cota 90.  

Les instal·lacions fixes que hi trobem són un con per aplec de material classificat fet de xapa grecada, 

amb un diàmetre de 30 m, una matxucadora, un garbell i varies cintes transportadores. Degut a 

l’antiguitat de totes elles i l’abandó temporal de la planta durant els darrers anys marcats per la crisi, 

aquesta planta es troba en molt mal estat, pràcticament inservible per les previsions i expectatives de la 

nova propietat. També hi ha algunes construccions força obsoletes com són unes barraques, antigues 
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oficines-magatzem i una estació transformadora. Una mica més al nord, a la vora del camí, es troba el 

punt de control d’accés format per tres mòduls prefabricats i una antiga bàscula. 

 

Infraestructures i serveis urbanístics 

Pel que fa a infraestructures i serveis urbanístics, no existeix cap xarxa pública de subministrament 

d’aigua a l’interior de la pedrera i només hi trobem el tub de subministrament propi procedent d’un 

dipòsit d’aigua.  Hi ha dos pous d’aigua, actualment inactius per manca de subministrament elèctric per 

bombejar l’aigua. A l’àmbit no existeix cap canonada de transport de gas. I tampoc no hi ha cap línia de 

telèfon que travessi l’àmbit. 

Pel que fa a les xarxes elèctriques, diverses línies elèctriques travessen l’àmbit (mitja i baixa tensió).Tot i 

que no passen per damunt de la zona d’explotació i en principi no estan a l’abast de possibles 

projeccions de les voladures sí que poden influir en la implantació o zonificació d’altres activitats 

associades. Des d’una E.T. propera es dóna servei a les diferents instal·lacions a través d’una estesa aèria. 

 

Xarxa viaria interior 

La via d’accés a la pedrera és el camí de Mas Parellada que comença a la banda nord de la rotonda 

situada sobre el kilòmetre 22 de l’autopista C-32. Els primers metres discorren paral·lels a l’autopista, 

però de seguida pren la direcció est-oest i s’endinsa dins l’àmbit de l’activitat extractiva.  I més endavant 

i en direcció sud-oest transcorre pel sud de l’àmbit de la pedrera. 

A l’interior de la zona d’activitat existeixen un seguit de pistes de terra compactada d’ús exclusiu per la 

pedrera i que es van modificant en funció de l’avanç de l’explotació. Aquestes pistes no estan obertes al 

trànsit exterior. Són únicament per la mobilitat de la maquinària i per l’accés dels camions que 

transporten els productes extrets. 

Xarxa viaria exterior i zones de servitud 

Com a xarxa exterior a l’àmbit es poden considerar les carreteres C-15, C-15z i l’autopista C-32. 

Pel que fa a servituds, la pedrera respecte a l’autopista C-32 es troba dins l’àrea d’influència de la zona 

de domini públic de 8 metres, que el pla especial exclou del seu àmbit.  La franja contigua és la de 

servitud de 25 metres, on només es poden realitzar les activitats prèviament autoritzades i que siguin 

compatibles amb la seguretat de la via. I dins la zona d’afectació de 100 metres, comptats des de l’aresta 

exterior de l’explanació a on l’execució de qualsevol activitat o la realització d’obres o instal·lacions, fixes 

o provisionals en aquesta zona requereix l’autorització prèvia del departament competent en matèria 

de carreteres. 

A més de les zones de protecció, la línia d’edificació se situa a 50 metres des de l’aresta exterior de la 

calçada.  Entre aquesta línia i la via es prohibeix qualsevol tipus d’obra de construcció. 

Les diferents zones de protecció del domini públic viari estan reflectits al plànol I.7. del Pla Especial. 
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2.3 Concessió d’explotació 

 

Segons la informació del Catastro Minero del Ministerio de Industria, Energia y Turismo la superfície 

autoritzada per la Dirección General de Energia y Minas a la pedrera COLL FERRAN, amb número de 

registre 3.946, correspon a 7 quadrícules mineres (1 quadrícula minera 30 ha), atorgades com a concessió 

d’explotació el dia 12 de maig de 1982. Veure annex 1 (Fitxa Catastro Minero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografia quadrícules mineres. Font: Catastro Minero del Ministerio de Industria, Energia y Turismo 

 

Tal i com es constata en la imatge anterior, l’àmbit de la concessió d’explotació de  7 quadrícules mineres 

és inclòs, en la seva part nord, en l’àmbit de protecció de l’espai natural del Massís del Garraf (PEIN), 

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 comunitària (LIC). En aquest àmbit és d’aplicació el Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge del Garraf. 

 

2.4 Àrea d’afecció de l’activitat 

 

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 de 103.270 m² (10,33 ha). Es correspon amb les 

quadrícules mineres, en la seva part sud, fora de l’àmbit de protecció de l’espai natural del Massís del 

Garraf. L’àrea d’afecció autoritzada està definida gràficament al plànol I.8 del Pla especial, on també es 

relaciones les coordenades de les 17 fites que la delimiten.  

 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadrícula minera, superfície amb concessió d’explotació (color vermell). Àmbit del PE (color blau). Detall plànol 

I.8 del Pla especial. 

 

L’àrea d’afecció de l’activitat de 10,33 ha disposa de Programa de restauració vigent de l’any 1986, amb 

una modificació posterior aprovada el 1989 i tal com s’ha esmentat anteriorment, queda inclosa dins les 

quadrícules mineres per a les quals es va obtenir el corresponent permís d’explotació l’any 1982. 
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3. OBJECTE DEL PLA ESPECIAL  

 

3.1 Objecte del Pla especial 

 

L’objecte del Pla Especia és donar compliment a l’article 49. Activitats d'explotació de recursos naturals i 

construccions i instal·lacions vinculades del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’urbanisme i  a 

l’article 264 del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, Document refós que incorpora les 

modificacions puntuals i correcció d’errades de 16 de març de 2005.   

L’article 264 del PGO de Vilanova i la Geltrú exigeix a les àrees extractives existents, l’aprovació d’un pla 

especial urbanístic per a desenvolupar i regular l’àmbit de l’activitat. La proposta de Pla especial de la 

pedrera Coll Ferran es tracta, per tant, d’un Pla Especial urbanístic de desenvolupament ja que està 

previst expressament al planejament general per la regulació d’una activitat vinculada a l’explotació de 

recursos naturals existent, i es promogut d’acord amb les seves determinacions. 

Amb aquest objecte, el Pla Especial fixa i regula totes les actuacions necessàries pel correcte 

desenvolupament de la Pedrera: les condicions d’ús i d’explotació, la zonificació i la restauració. 

Alhora la tramitació del PE és una oportunitat per ampliar l’àrea autoritzada d’explotació que actualment 

és de 10,33 ha a 30,14 ha. 

El pla especial també proposa traslladar el tram del camí públic, que pel nord travessa l’explotació i 

donar continuïtat al camí de Mas Parellada, al sud de l’àmbit amb un recorregut més perimetral a 

l’activitat.  

 

3.2 Àmbit del Pla especial 

 

L’àmbit del Pla Especial, d’una superfície de 290.249,25m² (29,02 ha), s’estén des del Coll d’en Ferran, 

per l’est, fins al Fondo del Pedroell per l’oest i remunta cap el nord per ambdós vessants del Fondo d’en 

Guardiola. L’àmbit inclou l’àrea d’afecció de l’activitat extractiva actual de 10,33 ha que es troba a la 

banda sud-oest dels límits del Pla Especia (plànol I.8 del PE).  

L’àmbit del Pla especial no es troba dins els límits de l’espai natural del Garraf, limita al nord amb sòl no 

urbanitzable corresponent a l’espai natural. L’àmbit s’adapta als límits d’aquest, encaixant-se en el fondo 

d’en Guardiola, fora de parc. 

L’àmbit del Pla especial d’ordenació de l’activitat extractiva correspon a les parcel·les propietat de 

l’empresa que explota la pedrera, finques de Cales de Pachs, que es troben fora de dels límits del Pla 

Especial de protecció del medi físic i dels paisatge de l’espai natural del Garraf. La resta de finques de la 

propietat que es troben dins els límits del Parc del Garraf no són objecte del present pla especial. 

Segons el PGO la superfície objecte de pla especial és de 290.249,25 m², mentre que la superfície que 

proposa el PEU és de 301.373,32 m². La diferència de 11.124,07 m² que suposa un increment del 3,83% 

és perquè el PEU adapta el contorn a límits més tangibles (com límits de finques i topografia) i a la 
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realitat dels fronts d’explotació i usos existents. La situació i emplaçament de l’àmbit estan grafiats al 

plànol informatiu I.1. 

 

 

 

 

 

 

Àmbit PE (color blau) i àmbit àrea d’afectació-explotació autoritzada (color vermell). Detall plànol Estat actual de 

l’explotació I.10 del PE 
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Àmbit PE (trama color blau) i àmbit Espai natural del Garraf (trama color verd). Detall plànol O.1 del PE 
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4. ANÀLISI AMBIENTAL DE L'ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA  

 
 

4.1 Localització  

 

La pedrera Coll Ferran, activitat extractiva a cel obert de pedra calcària, 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. 

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'autopista passa pel davant mateix de la pedrera. 

 

4.2 Clima 

 

El clima de Vilanova i la Geltrú és típicament mediterrani, amb hiverns suaus i humits i estius càlids i secs, 

i molt marcat per d’influència marina. Les pluges són més freqüents a la tardor i moltes vegades tenen 

caràcter torrencial. 

A partir de les dades recollides a  l’estació meteorològica de Vilanova i la Geltrú durant el període 1993-

2001 podem extreure alguns valors mitjans respecte a temperatura, precipitació, humitat i vents 

dominants.  

Les temperatures a l’ hivern  tenen un valor mitjà de  11oC, amb mínimes de 5ºC i màximes de 15ºC. A 

l’estiu les temperatures mitjanes són de 23 o C, amb mínimes de 18 i màximes de 27. 

La humitat relativa es troba al voltant del 80% al llarg de l’any. La precipitació mensual es de 35 l/m2 a 

l’hivern, primavera i estiu. A la tardor s’incrementa fins als 70 l/m2. 

Els vents són de febles a moderats amb 6 km/h de mitjana. A l’hivern dominen els de component nord 

i a l’estiu els de component sud (migjorn) i sud-oest (garbí) 

 

4.3 Hidrologia 

 

El municipi no presenta cursos d’aigua importants degut a la poca superfície de les conques, és  a dir, la 

distància entre el massís i la línia de costa. Les lleres públiques més destacades de Vilanova i la Geltrú 

són el torrent de la Piera, el torrent de Sant Joan i el torrent d’en Parellada, de règim mediterrani. 

Existeixen dos cursos d’aigua superficials que afecten l’àmbit i que perden la seva traça a la zona 

d’explotació. Aquests són el torrent d’en Guardiola pel nord i un torrent innominat per la banda est. El 

fondo d’en Guardiola és sec la major part de l’any.  
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La naturalesa càrstica del terreny fa que l’aigua superficial s’escoli ràpidament pel sistema de cavitats i 

circuli per l’interior del massís. Els fondos, que en aquest indret discorren de nord a sud, són formacions 

típiques del modelat càrstic. Es tracta de valls que no presenten circulació superficial d’aigua excepte en 

els moments de pluja, ja que la carstificació fa que les aigües siguin engolides des de la capçalera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones inundables. Plànol I.11 Zones inundable. Font ICGC-ACA. 

 

Segons dades de l’ACA, les aigües subterrànies del municipi formant part de l’aqüífer mioquaternari del 

Garraf-Bonastre (codi 3084I01) que a la vegada es troba inclòs dins de la massa d’aigua núm. 23 (massa 

d’Aigua “Garraf”). En aquesta massa d’aigua, globalment el nivell d’aigua del nivell piezomètric es situa 

al voltant dels 20 m.s.n.m. 

El municipi no es troba declarat com a zona vulnerable per contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries segons el Decret 476/2004. 
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El municipi de Vilanova i la Geltrú no presenta cap aqüífer protegit, segons el Decret 328/1988, d'11 

d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació 

amb diversos aqüífers de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació de la massa d’aigua 23 “Garraf”. Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

 

4.4 Geologia i topografia 

 

Geològicament, l’àmbit es troba a peu del massís del Garraf a cavall entre aquest i la depressió o conca 

Vilanova. El Garraf és un massís sedimentari de naturalesa calcària i dolomítica. Els materials de l’àmbit 

d’estudi corresponen a calcàries amb intercalacions dolomítiques (CV Bcd) del període cretaci de l’era 

mesozoica. Els materials cretacis del Garraf es caracteritzen per unes capes potents i extenses de calcàries 

que afloren en bona part del massís. El cretaci és constituït bàsicament per un gran nivell de calcàries 

compactes, d'un color gris clar, de pàtina blanca i amb la intercalació d'algun nivell dolomític. 
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Mapa geològic. CV Bcd:  Calcàries amb intercalacions dolomítiques. Font: ICC 

 

La topografia del terreny natural d’aquest sector va aproximadament des de la cota 105 sobre el nivell 

del mar al límit sud, fins la cota 150,  nivell altimètric on comença el límit de l’espai natural protegit del 

Parc del Garraf. Els primers treballs d’explotació de la pedrera i la seva posterior restauració han deixat 

una esplanada central situada a una cota d’uns 10 metres per sota dels terrenys que la separen de 

l’autopista. Les cotes dels fronts d’explotació actual de la pedrera es troben compresos entre 55 i 110 

metres per sobre el nivell del mar. 

Les pendents mitjanes a la zona d’ampliació són d’entre  10 i 25 graus respecte a la horitzontal. S’adjunta 

esquema amb coloració de pendents. 
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Mapa de pendents. Font: Memòria projecte d’explotació 

 

4.5 Vegetació i  usos del sòl  

 

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

així com els diversos aplecs de materials explotats. El front esgotat és actualment una depressió de 

dimensions... el 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’albeatlle (Hyparrhenia hirta). 

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

coberts de pineda de pi blanc (Pinus halepensis). 
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Diferents vistes de la zona d’explotació actual 

 

 

 

 

 

Forat generat,  i fronts en explotació  

 

4.6 Hàbitats naturals  

 

Hàbitats naturals 

Segons el Pla de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels parcs del Garraf i d’Olèrdola, 

(aprovat el de maig del 2016), els ambients forestals del parc del Garraf estan formats per comunitats 

vegetals assentades sobre sòls més o menys profunds, on s’han desenvolupat principalment boscos 

mixtos, o diverses comunitats en estat de transició (brolles, màquies...). Aquests ambients en 

contraposició amb els prats i conreus considerats ambients oberts, s’anomenen ambients tancats. 

Els ambients forestals, principalment pi blanc i alzina, constitueixen una part important de la superfície 

del parc del Garraf. El creixement alentit dels arbres, degut a l’escassetat d’aigua i nutrients, fa que 

tinguin unes taxes de creixement molt lentes i no sigui gaire habitual trobar masses de bosc denses i 

madures. Al parc es consideren àrees forestals les comunitats que integren els boscos, els matollars i les 

brolles. 

Segons la consulta a les bases Cartogràfiques Departament Territori i Sostenibilitat, l’àmbit del pla 

especial Coll Ferran es troba en un ambient forestal format per hàbitats naturals de pinedes 
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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 

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics marró 

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

9540 Pinedes mediterrànies verd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - 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 

Hàbitats d'interès comunitari. Font: Bases Cartogràfiques Departament Territori i Sostenibilitat  
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Destacar que tots aquests hàbitats estan considerats elements clau de conservació segons l’annex 6 de 

l’Acord GOV 150/2014, de 4 de novembre, destacant especialment els prats mediterranis rics en anuals, 

basòfils (codi 6220), atenent el seu caràcter prioritari. 

 

A continuació es descriuen els principals hàbitats naturals presents a l’àmbit i com es distribueixen en el 

Parc del Garraf: 

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

Matollars termòfils d'estructura i composició diversa i d’alçària variable (generalment entre 0,7 i 3 m), 

formats sobretot per arbustos mediterranis esclerofil·les de fulla petita. Les espècies arbustives presents 

son el garric o coscoll (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacea lentiscus), l’ullastre (Olea europaea L. var. 

Sylvestris) , el margalló (Chamaerops humilis, anomenat localment bargalló), etc., amb una dominància 

més o menys repartida. Entremig dels arbustos s’hi fan mates més petites i algunes herbes xeròfiles així 

com algun pi blanc (Pinus halepensis). 

Els ambients oberts del parc estan representats pels prats mediterranis rics en plantes anuals basòfils o 

calcícoles. 

 

6220 Prats mediterranis rics en plantes anuals basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

Prats secs rics en plantes anuals, al parc dominats per una gramínia perenne, el llistó (Brachypodium 

retusum). Entremig de les tofes de les espècies perennes, d’uns 40 cm d’alçada, s’hi fa una munió de 

petites plantes anuals que no solen ultrapassar els 10 cm (en conjunt, més de trenta-cinc espècies) i 

alguns geòfits. A l’estiu, tots els teròfits moren, la part aèria de les plantes perennes s’asseca en part i 

l’hàbitat adquireix un característic color torrat pallós. A principi d’hivern, únicament són visibles les mates 

perennes i no queda ni rastre dels teròfits, que germinaran en arribar el bon temps. 

Al parc el llistonar amb teròfits es present només en certs punts a les parts més elevades i en alguns 

afloraments de rocs a les parts baixes, però sempre ocupant superfícies petites que dificulta cartografiar 

les zones de pradells. Entre les espècies més abundants que acompanyen el llistó hi ha Phlomis lychnitis, 

Koeleria vallesiana, Catapodium rigidum, Linum strictum, Bupleurum baldense, Dipcadi serotinum, 

Euphorbia exigua, Lithospermum apulum, Arenaria conimbricensis, Valantia muralis, etc.,  

 

Els prats de teròfits calcícoles molt lligats al llistonar, apareixen en forma de petites superfícies no 

representables mitjançant polígons. Es present al Parc de forma força puntual entre brolles i garrigues, i 

en general empobrit en espècies, ja sigui per la primavera seca o perquè són força rars. La composició 

florística és força diversa, i hi apareixen plantes relativament rares i interessants com Allium moschatum, 

Saxifraga tridactylites, Trigonella monspeliaca, Convolvulus lineatus, Gastridium phleoides, Iris lutescens, 

Helianthemum ledifolium, Hippocrepis unisiliquosa subsp. biflora, Tulipa sylvestris subsp. australis, etc. 

És un hàbitat d’interès comunitari (HIC) d’interès prioritari. 

L’àrea de distribució els prats mediterranis rics en plantes anuals al parc, probablement seria molt 

extensa (els incendis forestals recurrents al massís afavoreixen aquests pradells). Sovint però, ocupen 

una petita superfície que dificulta cartografiar les zones en què els pradells es troben molt ben 

desenvolupats i amb presència de plantes d’interès conservacionista. 
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Distribució dins el territori català. El manual dels hàbitats de Catalunya, a la fitxa corresponent a 

Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra baixa relaciona que la 

distribució d’aquest hàbitat dins el territori català és general. 

Usos i problemes de conservació. El manual dels hàbitats de Catalunya, a la fitxa corresponent a 

Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra baixa relaciona que el 

principal problema de conservació d’aquest hàbitat és la disminució de la pastura en alguns sectors, que 

afavoreix que sigui envaït de plantes arbustives. Més puntualment, un excés de pastura el pot fer 

desaparèixer. Els incendis l’afavoreixen. 

 

9540 Pinedes mediterrànies.  

Pinedes de composició diversa (pi blanc, pi pinyer o pinastre) heliòfiles i poc o molt clares, amb un 

sotabosc llenyós i dens amb brolles d’estepes i brucs, matollars de romaní o de màquies dominades per 

alzines, carrasques o coscolls. L’estrat herbaci, si existeix, és poc important. 

 

Es tracta d’un hàbitat àmpliament distribuït per bona part de la regió mediterrània. Ocupa els territoris 

ruscínic, olositànic, catalanídic, ausosegàrric i sicòric. Penetra localment fins a la base dels Prepirineus. 

No es tracta d’un hàbitat favorable al desenvolupament de rareses florístiques ni plantes amenaçades. 

Al sotabosc hi ha espècies com l’ullastre i el margalló.   

 

En l’àmbit del Parc, les pinedes mediterrànies són molt abundants, bàsicament amb pi blanc, com també 

en l’àmbit de la pedrera.  

 

Superfície i recobriment dels terrenys catalogats com hàbitats d’interès comunitari 

A continuació i amb relació als hàbitats naturals, l’estudi cartografia la superfície i el recobriment dels 

terrenys catalogats com hàbitats d’interès comunitari, tant els presents dins de l’àmbit com els 

compresos en la xarxa Natura, ja que presenten una clara continuïtat.  
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Superfície i recobriment dels terrenys catalogats com hàbitats d’interès comunitari: 5330 Matollars 

termomediterranis i predesèrtics; 6220*  Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia); 9540 

Pinedes mediterrànies. Font: Elaboració pròpia 
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Treball de camp i inventaris 

 

A l’àmbit d’estudi, d’acord amb la Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari a Catalunya 1:50.000 

versió 2 (2008-12) (base completa de Catalunya), darrera actualització 31/12/2012, l’hàbitat d’interès 

prioritari 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) presenta un 

recobriment del 20%.  

Per tal de valorar la presència i rellevància de l’hàbitat 6220 Prats mediterranis rics en plantes anuals 

basòfils (Thero-Brachypodietalia) a l’àmbit d’estudi s’han realitzat dues jornades de treball de camp: una 

primera jornada l’octubre del 2017 i un segona jornada l’abril del 2019. El resultat del treball de camp 

és el següent: 

Treball de camp octubre 2017. D’acord amb les bases cartogràfiques i el treball de camp aquest hàbitat 

és present en les zones d’afloraments rocosos a banda i banda del fondo d’en Guardiola. Sovint en zones 

de petita superfície i poc diferenciades, amb un contorn poc delimitat perquè es presenta entre brolles 

i garrigues. El llistó, l’espècie dominant, sovint apareix barrejada amb el brancatge llenyós i arbustiu de 

mates petites de garric, aladern i peus esparsos de margalló, alguns prou desenvolupats i altres encara 

molt petits... 

En les zones més residuals i intervingudes, marges del camí, zones d’abocament de terres de la pròpia 

pedrera hi son presentes espècies més ruderals i nitròfiles com l’olivarda, el ripoll, trèvol pudent, 

esbarzer, etc.  

En conjunt, i d’acord al treball de camp, les superfícies amb presència d’un o altre hàbitats no apareixen 

clarament definides. Probablement per les característiques del matollar d’estructura i composició diversa 

i d’alçària variable (generalment entre 0,7 i 3 m) i la presència d’afloraments rocosos. Allà on l’espai és 

més obert apareixen clapes de pradells, principalment de llistonar amb plantes anuals. 

Amb l’objecte de valorar la cobertura i identificar les espècies representatives de l’hàbitat prat 

mediterrani ric en anuals, basòfils en l’àmbit de la pedrera, s’han realitzat dos inventaris de vegetació. 

Com l’inventari s’ha realitzat durant la tardor, cal indicar que únicament són visibles les mates perennes 

i no són visibles les espècies teròfites, que germinaran en arribar el bon temps. 

A continuació es mostren els resultats dels inventaris realitzats en el treball de camp del 20 d’octubre de 

2017. 
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Inventari 1 

1. informació general   UTM  X: 391661, Y:4567920  Data  20/10/2017 Superf: 9m2 

2. Topografia   Altitud (m):   Orientació: SE 

3. Sòl    Tipus de roca: calcària   Rocositat: 60% (5m2) 

4. Vegetació  40 % (4 m2) 

5. Estrats de vegetació   

 

 

Espècies Abundància Rec % Sup(m2)  

herbàcies    

Heteropogon contortus 3 28% 1 

Brachypodium retusum 3 28% 1 

Bupleurum baldense +  + 

Sedum sediforme +  + 

Cf. Filago gallica   + 

Thymus vulgaris 2 14% 0,5 

Rosmarinus officinalis 3 42% 1,5 

arbustives    

Quercus coccifera 3 42% 1,5 

 

Inventari 2 

1. informació general   UTM  X: 392162, Y:4567893  Data  20/10/2017  Superf: 9 m2 

2. Topografia  Altitud (m):    Orientació: NO 

3. Sòl   Tipus de roca: calcària   Rocositat: 35% (3 m2) 

4. Vegetació  65% (6 m2) 

5. Estrats de vegetació   

 

 

Espècies Abundància Rec % Sup (m2)  

herbàcies    

Brachypodium retusum 4 51% 3 

Carex sp +   

Cf. Filago gallica +   

Gallium sp +   

Phlomis lychnitis +   

Bupleurum baldense +   

Thymus vulgaris +   

Rosmarinus officinalis 2 17% 1 

arbustives    

Quercus coccifera +   

Rhamuns lyciodes +   

 

Abundància (segons sistema Braun-Blanquet): 

+ Espècie present;1 Cobertura menor del 5%; 2 Cobertura del 5 al 25%; 3 Cobertura del 25 al 50%;4 Cobertura 

del 50 al 75%:5 Cobertura igual o superior al 75% 
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Pinedes, matollars i prats secs. Octubre 2017 

 

Treball de camp abril 2019. En data 27 d’abril de 2019 es realitza una segona prospecció per tal de 

delimitar zones en l’àmbit d’estudi on es trobin bones representacions del HIC 6220. En la data de la 

visita i malgrat realitzar-se en una època més favorable que la prospecció anterior (tardor 2017) només 

es troba alguna espècie característica de l’hàbitat que no havia estat indicada en els inventaris anteriors. 

Les noves espècies detectades són la desmazèria rígida (Catapodium rigidum), la ruda (Ruta angustifolia), 

i l’herba rodona (Koeleria vallesiana). Cap de les anteriors espècies detectades són plantes rares o 

amenaçades. 

Com ja es va indicar en l’anterior prospecció, l’hàbitat apareix totalment imbricat amb les brolles i 

garrigues de garric, aladern i margalló que dominen la zona, i fins i tot, pot penetrar per sota de la 

pineda de pi blanc. En aquest últim cas l’herbassar xeròfil es va desdibuixant a mesura que la pineda es 

fa més densa i l’ambient més ombrívol. 

Valoració. Així doncs, no és possible diferenciar una sèrie de taques aïllades on apareix l’hàbitat HIC 

(6220) sinó que és un hàbitat que es troba barrejat amb els del voltant. 

Aquesta barreja d’hàbitats i comunitats vegetals ens indica que estem observant una etapa reconstrucció 

o aforestació de les comunitats vegetals potencials (alzinars i pinedes) i que antigament es van produir 

pertorbacions que van afavorir l’expansió de certes comunitats simplificades com són els prats secs. 

La presència actual d’aquests prats secs no és més que el reflex d’una pertorbació continuada que ha 

impedit, fins ara, l’aforestació de la zona. Aquests impactes han estat la pastura (ovelles i cabres) molt 

intensa en segles passats i els focs reiterats. En molts casos aquest focs eren focs utilitzats pels pastors 

per controlar la recuperació dels matollars i generar pastures de tardor i hivern. Relacionat amb els 

fenòmens de pertorbació hem observat que algunes espècies d’aquests prats, com la Koeleria vallesiana, 
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apareixen en zones de l’explotació on pràcticament no existeix sòl i les condicions són massa extremes 

per les comunitats herbàcies de tipus nitròfil. Es tracta de nous hàbitats pertorbats que poden afavorir 

alguns elements d’aquests prats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1 a 7: prats secs matollars i pinedes. Foto 8: Koeleria vallesiana en zona d’explotació. Abril 2019.  
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4.7 Pla d’Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 

 

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). En l’àmbit del parc és 

d’aplicació el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Garraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa Natura 2000-Espai natural Massís del Garraf. A l’esquerra pedrera Coll Ferran i a la dreta pedrera Corral del 

Carro. Font web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

El massís del Garraf és un espai singular que compta amb elements d’importància geològica, biològica 

i paisatgística. Les característiques fisiogràfiques fan que el massís constitueixi un límit vers el nord per 

a la distribució de moltes espècies i biocenosis de caràcter mediterrani meridional. Cal assenyalar 

l’interès florístic del massís, amb diverses espècies molt rares a la resta de Catalunya; i la diversitat i 

singularitat de la fauna rupícola, en especial de la fauna invertebrada cavernícola. 

És un espai de gran extensió amb elevada riquesa d’hàbitats i biodiversitat. 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.  

Les condicions d'aridesa, insolació i manca d’aigua derivades dels indrets mediterranis no permeten que 

hi visqui una fauna rica i exuberant; això confereix un interès especial a les espècies que viuen adaptades 
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a aquestes condicions peculiars: el falcó pelegrí (Falco peregrinus), l'àliga perdiguera o cuabarrada 

(Aquila fasciata) , ocells marins, la serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis) i l'escurçó ibèric (Vipera 

latastei) i la fauna rupícola (fauna invertebrada cavernícola). 

A l’àmbit no s’identifiquen espais inclosos en l’Inventari de zones humides de Catalunya, aqüífers 

protegits o forest d’utilitat pública. 

Àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus 

amenaçades a Catalunya 

Pel que fa a la protecció de l’avifauna, i al potencial poblament faunístic de la zona, el fondo d’en 

Guardiola i en general el sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú s’inclouen a l’àrea delimitada com a 

àrea prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus 

amenaçades a Catalunya. 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.  

Zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució  

A tot el terme municipal és de compliment el Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual 

s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies 

elèctriques d’alta tensió.  Aquestes Zones de Protecció inclouen: a) les ZEPA, b) els àmbits de recuperació 

i conservació publicats per les espècies d'aus amenaçades, i c) les àrees prioritàries de reproducció, 

alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades que no estiguin incloses 

dins dels punts a i b esmentats. 

A la següent figura s’observa que l’àmbit es troba inclòs dins les àrees prioritàries de protecció d’aus 

amenaçades (àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d’espècies 

d’aus amenaçades existents a Catalunya, exclosos el trencalòs, el bitó, la gavina corsa i les ZEPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Annex 1 i 2 de la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre,  

 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     35 

 

I en concret, pel que fa a aus amenaçades, l’àrea del Garraf i 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). L’àliga perdiguera és un 

rapinyaire diürn que necessita d'espais oberts per alimentar-se.  

La població total actualment en els parcs del Garraf i Olèrdola està formada per sis parelles o territoris-

s’entén per parella els individus (mascle i femella) que regenten un territori físic-. Això representa al 

voltant del 10% de la població catalana. Des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona es desenvolupa el Pla de seguiment i conservació de l'àliga perdiguera que inclou 

fonamentalment les següents línies de treball: la millora d'hàbitat, el seguiment del procés reproductiu, 

l'anàlisi de la dieta i el radioseguiment d'exemplars. 

Així mateix, també es pot observar a la següent imatge, que l’àmbit es troba inclòs en una àrea d’interès 

florístic i faunístic, que acull la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora 

amenaçades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrees d’interès florístic i faunístic. Font: Cartografia Departament Territori i Sostenibilitat 
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4.8 Fauna  

 

 

Poblament faunístic 

Segons el Pla de Conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels parcs del Garraf i d’Olèrdola, 

aprovat el de maig del 2016, les condicions climàtiques mediterrànies dels parcs del Garraf i d’Olèrdola, 

l’increment dels incendis forestals i les accions antròpiques han anat configurant una fauna i una 

vegetació molt singulars. El Pla de Conservació és una eina essencial per a la gestió i conservació 

d’aquests espais així com per salvaguardar la seva diversitat i riquesa natural i paisatgística,. 

Les espècies d’animals que viuen al Garraf estan adaptades a les condicions ambientals de gran insolació, 

manca d’aigua, relleu molt abrupte i marcats contrastos tèrmics estacionals. La fauna és molt rica en aus, 

rèptils i artròpodes (sobretot insectes).  

Entre els ocells destaca la merla roquera, la merla blava, el còlit negre i el còlit ros, l'hortolà, la cogullada 

fosca i el trobat. I algunes espècies d’aus rapinyaires que es troben en perill d'extinció com el falcó i 

l'àliga cuabarrada (o  perdiguera), a part d'altres rapinyaires com l’astor, l’aligot, el mussol o el duc. 

Dins els grup dels rèptils, la serp de ferradura, l’escurço ibèric, la salamandra. La tortuga mediterrània 

gairebé s’havia extingit al Garraf, però en l’actualitat, les seves poblacions es van recuperant. 

I en el medi càrstic (avencs, esquerdes, coves) es poden trobar espècies molt peculiars d’invertebrats i 

de ratpenats (algunes espècies endèmiques úniques al món). Els ratpenats són un  dels grup amb més 

èxit evolutiu dins dels mamífers. Aquest grup presenta conjunts d’espècies molt abundants i d’altres 

amb poblacions força petites i fràgils que cal protegir. Són espècies relacionades amb indrets foscos i 

humits com les coves, indrets fissurícoles. El parc és àrea de distribució del rat-penat de cova 

(Miniopterus schreibersii), del rat-penat de musell llarg (Myotis myotis), entre d’altres. Al Garraf son un 

bon refugi i refugi de cria important per a diferents espècies de ratpenat l’avenc de l’Esquerrà i cavitats 

com la de l’avenc de la Ferla.  

 

Xarxa Natura 2000 i nivells de protecció 

A l’hora de valorar els elements d’interès per a la conservació en l’àmbit de l’espai natural protegit del 

Garraf es destaca que: 

- L’espai natural del Massís del Garraf és un espai protegit que forma part de la Xarxa Natura 2000 

dins de les Serres del Litoral central (codi ES5110013), com a zona especial protecció per les aus 

(ZEPA) i lloc d’importància comunitària (LIC).   

 

- Els valors associats a aquests espais d’interès i, en especial els elements clau de conservació rau 

en la presència de les següents espècies faunístiques, identificades en l’annex 2 i l’annex 5 de 

l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre,  pel qual es designen zones d’especial protecció per 

a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 
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ES5110013 Serres del Litoral central 

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ 

Hieraaetus fascitus  Àliga cuabarrada Aguila perdicera 

Bubo Duc Búho real 

Caprimulgus europaeus Enganyapastors Chotacabras gris 

Anthys campestris Trobat Bisbita campestre 

Oenanthe leucura Còlit negre Collaba negra 

Sylvia undata  Tallareta cuallarga Curruca rabilarga 

Emberiza hotulana Hortolà Escribano hortelano 

   

 Annex 2. Llista d’espècies de l’annex I de la Directiva d’aus presents a les ZEPA que es designen 

 

ES5110013 Serres del Litoral central 

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ 

Amfibis i rèptils 

Testudo hermanni Tortuga mediterrània Tortuga mediterránea 

Invertebrats 

Cerambyx cerdo Banyarriquer del roure  

Mamífers 

Miniopterus schreibersi Rat penat de cova Murciélago de cueva 

Myotis capaccinii Rat penat de peus grans Murciélago ratonera patudo 

Myotis Rat penat orellut gran Murciélago ratonedo grande 

Rhinolophus mehelyi Rat penat mitjà de 

ferradura 

Murciélago mediano de herradura 

Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani de 

ferradura  

Murciélago mediterráneo de 

herradura 

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de 

ferradura 

Murciélago grande de herraduro 

 

 Annex 5. Llista de les espècies de l’annex II de la Directiva Hàbitats presents en els espais proposats com a 

 llocs d’importància comunitària (LIC) 

 

Aus. Espècies prioritàries amb interès pel que fa a la conservació del Parc 

En la conservació de les aus, el Pla de conservació ha elaborat una llista d’espècies prioritàries amb 

interès pel que fa a la conservació del Parc, considerant quatre factors diferents: fenologia, estat de 

conservació a Catalunya, estat dins del  parc i representativitat de les espècies del parc respecte del 

conjunt de les poblacions catalanes. Aquesta primera llista prioritzada del Garraf, inclou les següents 

espècies:  
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Font: Taula aparat 13.3. Pla de Conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels parcs del 

Garraf i d’Olèrdola. 
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Aus. Nivell de protecció 

 

La major part de les espècies esmentades disposen de diferents nivells de protecció legal. A la següent 

taula es presenta el seu nivell de protecció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Taula aparat 13.3. Pla de Conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels parcs del 

Garraf i d’Olèrdola. 
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Aus. Valoració de la presència d’aquestes espècies en l’àmbit d’estudi 

Per tenir una visió i una valoració de la presència d’aquestes espècies protegides a l’àmbit d’estudi es 

requeriria realitzar un programa de seguiment d’ocells en l’àmbit i en el perímetre del parc del Garraf. I 

obtenir dades a llarg termini per un seguiment acurat de la biodiversitat d’ocells, etc. 

D’acord amb el Pla de conservació, la tipologia d’hàbitat i el seu estat està associat a les diferents 

espècies d’interès per a la conservació. A l’àmbit d’estudi els hàbitats majoritàriament presents són 

ambients oberts i matollars i ambients forestals poc madurs.  

Els ambients rupícoles de nidificació al que pertanyen espècies com el grup de les àligues cuabarrades 

(també arborícola) els ballesters, els ducs, els còlits negre, els corbs, la merla blava i roquera i els falcons 

no hi són presents. 

Els espais oberts i matollars, on nidifiquen també un important grup d’ocells que nidifiquen en arbustos 

baixos o al sòl, són ambients presents en l’àmbit. Aquestes espècies majoritàriament son espècies en 

migració o nidificació. En general, s’haurà d’adoptar la mesures de realitzar les estassades forestals entre 

el mes d’agost i els mesos de gener o febrer. 

Els espais forestals són també hàbitat d’espècies arborícoles pels grans rapinyaires on fan niu en el bosc 

dens. En el cas d’ocells territorials, com les àligues cuabarrades, les zones d’espai vital són àmplies tant 

pel que fa a la nidificació com a l’àrea de cacera.  La  presència de l’àliga cuabarrada (Hieeratus fasciatus) 

a l’àmbit és probable perquè la  pedrera es localitza en una àrea de campeig d’aquesta espècie i, com el 

sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, forma part de les zones de protecció per l’avifauna i forma 

part d’una àrea prioritària de reproducció, alimentació, dispersió, concentració local d’espècies d’aus 

amenaçades.  Tot i així, segons la informació disponible, l’àmbit de la pedrera no és territori censat ni de 

seguiment de l’àliga cuabarrada, ni de cap dels individus residents al Parc, objecte del Pla de seguiment 

de l’àliga cuabarrada del Parc del Garraf. No es disposen de dades concretes d’albiraments, 

d’observacions d’aquesta espècie en l’àmbit. 

Pel que fa als ratpenats, segons la consulta de les dades disponibles, no és probable el poblament de 

ratpenats a l’àmbit. La majoria de ratpenats del Garraf son cavernícoles (coves, avencs) i en menor 

proporció forestals i rupícoles (en bosquines madures, edificis vells, etc.), elements que no són presents 

a l’àmbit d’estudi. 

Aus. Conservació de rapinyaires 

Les pertorbacions específiques per a les espècies rapinyaires en l’àmbit del Parc, són l’alteració de 

l’hàbitat de manera irreversible en els territoris de cria i les àrees d’espai vital.  

En el cas de l’àliga cuabarrada, els efectes de les activitats extractives per a l’espècie, són l’alteració de 

l’hàbitat en les àrees d’espai vital i pèrdua d’hàbitats favorables de cacera.  

I un dels principals impactes dels territoris rapinyaires forestals són els incendis forestals (factor que 

afavoreix la desaparició de les àrees de cria) i els treballs de manteniment forestal.  

 

Criteris per a la gestió forestal, des del punt de vista de la conservació de rapinyaires. 

D’acord el criteri 5.5.2.4 Criteris per a la gestió forestal, des del punt de vista de la conservació de 

rapinyaires, cal que les actuacions de millora forestal dins dels espais naturals, tinguin en compte la 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     41 

 

presència del conjunt d’aus del Pla de conservació, i que necessiten el medi forestal per a la seva 

supervivència i reproducció. Per minimitzar els impactes deguts a la gestió forestal un dels criteris és: 

- Per tal de minimitzar les molèsties de les diferents parelles d’aus rapinyaires forestals, cal evitar 

els treball a menys de 500 metres dels punts de nidificació respectius durant els períodes de cria 

de cada espècie.  Al Parc del Garraf es coneixen algunes àrees d’astor, aligot, duc i mussol banyut 

que cal respectar a l’hora de preveure actuacions que puguin causar grans impactes. El 

coneixement de la fenologia d’espècies presents al Garraf és una dada molt important per poder 

ajustar aquestes zones de protecció, i marcar el territori en diferents àrees d’afectació de les 

activitats en funció de la proximitat als punts de nidificació. 

I d’acord a l’apartat 13.7 del Pla de conservació les mesures de conservació específiques, aquest estableix 

un conjunt de mesures de conservació específiques dins dels límits del parc i continuar amb el seguiment 

de l’espècia, el foment de les línies d’investigació i el desenvolupament de programes de formació, 

divulgació i sensibilització.  

La gestió de l’espècie aplicable als efectes de l’activitat extractiva serien mesures que impedeixin les 

molèsties i la degradació de l’hàbitat. 

 

4.9 Connectors ecològics 

 

L’àmbit de la pedrera  no forma part de cap connector biològic o ecològic, d’acord amb la proposta del 

Pla Territorial Parcial l’Àmbit Metropolità de Barcelona (abril 2010). 

A partir d’aquest àmbit, i en direcció sud i oest, la trama urbana continua i les infraestructures presents 

fan inviable la connectivitat ecològica entre les planes agrícoles i el sistema costaner. 

El connector més proper es situa al sud-oest del municipi. Aquest enllaça els espais PEIN del Massís del 

Garraf i El Foix amb el sistema costaner (zones humides i costaneres de la Platja Llarga). Cap a l’oest, fora 

del terme municipal, apareix el corredor fluvial del Foix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connectors ecològics. Principals eixos estructurants del territori. Font: Pla Territorial Parcial l’Àmbit Metropolità de 

Barcelona.  

 

4.10 Àrees d’interès geològic 

 

Segons la consulta de la base de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el municipi de 

Vilanova i la Geltrú no es localitza cap aflorament o lloc d’interès geològic que estigui inclòs en l’Inventari 

d’espais d’interès geològic de Catalunya (IEIGC). 

4.11 Camins, itineraris, camins ramaders. 

 

Per l’àmbit d’estudi no travessa ni intercepta el recorregut de cap camí ramader catalogat (segons les 

bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat).  
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Ni tampoc cap itinerari excursionista senyalitzat (GRs, PRs o itineraris de àmbit local). Però si que creua 

pel sud de la zona d’explotació el camí de Mas Parellada que el pla especial proposa traslladar per 

prevenir molèsties i riscos als usuaris del camí, i interferències amb la circulació de maquinària i vehicles 

pesants vinculada amb l’activitat.  

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 Pedroell per l’oest 

i remunta cap el nord per ambdós vessants del Fondo d’en Guardiola. 

El camí de Mas Parellada és un camí rural públic, no pavimentat, d’ús veïnal d’accés a les propietats i 

explotacions rurals i forestals veïnes i situades al fondo del Pedroell. És també l’accés a la pedrera Coll 

Ferran. I actua també com camí secundari de prevenció d’incendis forestals. El traçat del camí ens els 

inicis de l’activitat ja va ser modificat. 

 

4.12 Incendis forestals 

 

El municipi de Vilanova i la Geltrú està inclòs a l’annex 1 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals durant el període comprès entre el 15 de juny i 

el 15 de setembre, tots dos inclosos.  

 

L’avaluació del risc que es desprèn del pla INFOCAT considera el municipi de Vilanova i la Geltrú amb 

perill molt alt d’incendi forestal i vulnerabilitat moderada, fet pel qual està obligat a redactar el pla 

d’actuació municipal (PAM) per a emergències en incendis forestals. Vilanova i la Geltrú té el pla 

homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en data 03/11/2010. 

Tanmateix, Vilanova i la Geltrú disposa de Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) que 

defineix la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció i la xarxa de punts d'aigua per abastir 

els equips d'extinció. I valora el cost i estableix un calendari d’execució de les accions que s'han de 

realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d'aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill.  

El municipi forma part de l'agrupació per la Defensa Forestal Puig de l’Àliga creada l'any 1995 pels 

municipis de Canyelles, Castellet i La Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Cubelles i Vilanova i La 

Geltrú. L’ADF forma part de l’ADF Penedès-Garraf.  
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Mapa de perill  bàsic d’incendi forestal.  Risc baix (color verd), risc moderat (color taronja), risc molt alt (color 

taronja fosc). En vermell s’assenyala l’àmbit del PEU. Font: Bases cartogràfiques Departament de Territori i 

Sostenibilitat 

 

Pel que fa als Perímetre de Protecció prioritària (PPP), segons la cartografia del Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Vilanova i la Geltrú no es troba afectat per cap Perímetre 

de Protecció prioritària (PPP) el que s’interpreta com a què no és un sector de risc amb un gran perill 

d’incendi forestal i que, a causa de la continuïtat de la massa forestal, pogués patir incendis que es 

converteixin en un gran incendi forestal (més gran de 500 ha). 

El PPP més proper és el PPP de Massís del Garraf (B7), que inclou gairebé tota la superfície de l’espai 

natural del Massís del Garraf en els municipis de Sant Pere de Ribes, Sitges, Olivella i Begues. L’àmbit del 

parc, al  nord del terme municipal de Vilanova i que limita amb l’àmbit del PEU, no s’inclou en el PPP. 
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Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. Perímetre de protecció prioritària (verd  

oliva); Xarxa Natura 2000 (ZEC+ZEPA) (verd). Font: Bases cartogràfiques Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

L’anàlisi del risc d’incendi forestal de l’àmbit del PEU, d’acord amb la informació cartogràfica consultada, 

confirma que l’àmbit limita amb zones de risc alt i molt alt d’incendis i correspon a àrees boscoses que 

han estat afectats pels incendis forestals dels darrers anys (1994,1997,2012) i avui es troben en procés 

de regeneració (matollars). L’àmbit del pla especial és vulnerable als incendis forestals.  

Atenent els condicionants del municipi de perill molt alt d’incendi forestal i vulnerabilitat moderada, la 

proximitat pel nord amb les masses forestals existents, amb un perill d’incendi alt i molt alt,  l’adjacència 

de l’àmbit d’actuació a la xarxa Natura (inclosa majoritàriament en un PPP) i el tipus d’activitat que es 

proposa, es valora que el risc d’incendi forestal és un aspecte ambientalment rellevant. 

 

4.13 Patrimoni cultural 

 

Element d’interès arqueològic o arquitectònic 

Segons la consulta del plànol I1 Localització de Béns arqueològics i béns del Pla especial del Patrimoni 

de la Revisió del Pla d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú;  i el treball de camp realitzat, no existeix a l’àmbit 

d'estudi, cap edifici o element d’interès arquitectònic.   

Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya 

Dins l’àmbit del PEU existeix el jaciment arqueològic del Corral d’en Guardiola, d’època ibèrica, inclòs a 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya (IPAC, jaciment núm. 12830).  
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Aquest  jaciment va ser descobert a causa de les obres de construcció de l’autopista AP-7 Pau Casals 

l’any 1996 i fou excavat parcialment. A la zona del jaciment que estava afectada per les obres de 

l’autopista es van documentar cinc estances i estructures constructives d’un petit establiment rural 

d’època ibèrica (segle III-I Ac), situades a tocar del corral d’en Guardiola. Aquest petit tancat per a bestiar 

surt citat per primer cop en documents dels segles XVI i es conservaven en alçada les seves parets. Un 

cop excavades, les restes arqueològiques excavades van ser reblertes i van quedar situades al costat 

nord i a tocar del camí que seguia pel sud l’àmbit de la pedrera i van quedar situades al costat nord i a 

tocar de l’autopista. L’any 2010 el lloc va ser cobert amb terres i pedres durant les obres de construcció 

del desdoblament de la carretera C-15 tram Vilanova i la Geltrú-Canyelles amb l’autopista C32, amb la 

construcció del vial d’accés des de la rotonda de la C-15 a la calçada sentit Tarragona de l’autopista, i 

per aquesta raó actualment no són visibles ni les parets del Corral d’en Guardiola ni s’identifica en 

superfície l’àrea on es trobaven les restes excavades de l’establiment ibèric. 

Així doncs, les restes arqueològiques del jaciment del Corral d’en Guardiola, a Vilanova i la Geltrú que 

van ser excavades amb motiu de la construcció de la autopista AP-16 Pau casals es troben actualment 

sota la calçada i el talús nord de la calçada direcció Tarragona de l’autopista. Les restes del corral ramader 

d’en Guardiola, del segle XVI, es trobaven entre l’autopista i la pista de circumval·lació entre aquesta i la 

pedrera, però actualment estan colgades de terra i tampoc són visibles.  

D’acord amb les coordenades del punt central on hi havia les restes arqueològiques ibèriques facilitades 

per Serveis Territorials (UTM ETRS89 391987,4567365, 102 m), el jaciment quedaria dins l’àrea de servitud 

de la C-32. En relació a l’autopista C-32, el PEU exclou del seu àmbit l’àrea de servitud de 25 metres.   

L’informe de Serveis Territorials conclou que l’àrea d’expectativa arqueològica del jaciment arqueològic 

d’època ibèrica del Corral d’en Guardiola està inclosa dins un dels espais de protecció (EP) proposats pel 

PEU, per la qual cosa la seva integritat no seria afectada per la continuïtat de l’explotació de la pedrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Serveis Territorials .Departament de Cultura Generalitat de Catalunya. Ortofotomapa ICGC. 
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Barraques de pedra seca 

Segons la consulta de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic I Ambiental de Vilanova i la Geltrú 

(Abril 2010)2, a l’àmbit del Pla especial es localitzen dues barraques de pedra seca (a Vilanova i la Geltrú 

s’anomenen mulasses) que tenien la finalitat de ser un refugi temporal del pagès o de guardar estris i 

eines del seu treball vinya. Segons les UTM de l’inventari, aquest a l’àmbit del Pla localitza dos elements: 

Ref. 103 (391928, 4567940) i Ref. 104 (392258, 4567898). I d’altres elements Ref. 99, 100 i 101 al paratge 

de la font d’en Bonet, ja a dins del Parc i per sobre la cota 150.  

Altres fonts consultades ha estat la Wikipedra3. Segons aquesta (data del registre d’entrada 12/12/2008)  

a l’àmbit del PEU es trobarien les barraques que es corresponen amb als següents codis: terrera margera 

277 (X:392425 Y:4567673; altitud 99) a prop de l’inici del camí de Mas Parellada, barraca 278 (X:391991, 

Y:4568090; altitud 132), barraca 283 (X:391951, Y:4567766; altitud 114) i barraca  284 (X:392161, Y: 

4567729; altitud 107). 

En el treball de camp s’han localitzat les següents construccions de pedra seca:  

- Terrera margera codi 277 (392425,4567673, 99m ). En molt bon estat. Barraca excavada a la terra dins 

d'un marge, amb els montants i llinda plana del portal de pedra seca. 

 

 

 

 

 

- Barraca codi 278 (391991, 4568090 132m ), en molt bon estat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic I Ambiental de Vilanova i la Geltrú (Abril 2010 Servei de Patrimoni 

Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

3 Wikipedra. Espai web 2.0 sobre les barraques, cabanes i orris de pedra seca de Catalunya.  Projecte desenvolupat 

per l’Observatori del Paisatge i el Grup barraquer Drac Verd (Associació sitgetana per a la recerca i divulgació del 

medi natural i del paisatge), entre d’altres entitats 
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- Barraca codi 283 (391951, 4567766 114m). En malt estat i poc accessible. 

 

 

 

 

 

- Barraca codi 284 (392161, 4567729  107m). Més propera a la zona actual d’explotació. Amb un estat 

ruïnós, envaïda per matolls i inaccessible. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Localització construccions pedra seca barraques 277, 278, 283 i 284 segons UTM Wikipedra i treball de camp 

 

Pel que fa a les barraques de l'inventari respecte a les localitzades a la font de wikipedra: segons el treball 

de camp i les coordenades, la 103 queda fora de l'àmbit al fondo del costat però podria correspondre a 
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la 283 encara que està a 120 m de distància. La 104 pot correspondre a la 284, ja que la ubicació segons 

les coordenades queda a només 35m. 

4.14 Qualitat de l’aire  

 

Al municipi de Vilanova i la Geltrú es localitzen tres punts de mesurament de la qualitat de l’aire, on 

s'ubiquen els equips de mostreig i d'anàlisi de contaminants atmosfèrics de tipus manual i automàtic. 

Aquestes estacions formen part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 

(XVPCA) adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya. 

Ubicació Paràmetres mesurats 

Automàticament  

Paràmetres mesurats manualment 

Ajuntament (terrat)  PM10, PM2.5, Metalls, B(a)p  

Plaça de les Danses de Vilanova NOx, O3, CO, SO2 Benzè 

Centre Cívic Barri del Tacó  PM10   

Font: Adaptat a partir de dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental (Departament de Territori i 

Sostenibilitat) 

 

L’Índex Català de la Qualitat de l'Aire (ICQA) és el sistema d'informació pública de l'estat de la qualitat 

de l'aire implantat a Catalunya des del gener de 1995. L'ICQA es calcula a partir de les dades de les 

estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

S'utilitzen per al càlcul de l'ICQA els nivells d'immissió del monòxid de carboni (CO), el diòxid de nitrogen 

(NO2), el diòxid de sofre (SO2), l'ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10). L'Índex Català de Qualitat 

de l'Aire és una xifra única i sense unitats que pondera l'aportació dels diferents contaminants mesurats 

(CO, NO2, SO2, O3 i PM10) a la qualitat global de l'aire.  

 

 

 

El terme municipal de Vilanova i la Geltrú forma part de la Zona de Qualitat de 

l’Aire 3 Penedès-Garraf. 

 

Segons les dades disponibles al web l’estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 3. 

Penedès – Garraf. Període 2007-2015, és el següent: 

- A la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès-Garraf, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de 

nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 2.5 

micres, el benzè i el plom han estat inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. 

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

objectiu establerts a la legislació. 
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- Respecte a les mesures d’ozó troposfèric, no s’ha registrat cap superació del llindar d’informació horari 

a la població ni del llindar d’alerta, ni del valor objectiu per a la protecció de la salut humana.  

Només durant els anys 2008 i 2010 els nivells van ser inferiors al valor objectiu per a la protecció de la 

salut humana d’aplicació i superiors, tant al valor objectiu per a la protecció de la vegetació, com als 

objectius a llarg termini de protecció de la salut humana i de la vegetació d’aplicació l’any 2020.  

Els anys 2008 i 2010 respectivament es van enregistrar 1 i 2 superacions del llindar d’informació llindar 

a la població i es va superar durant 1 hora el llindar d’alerta a l’estació de Vilanova i la Geltrú tot i que, 

atès que aquest nivell no es va perllongar durant 3 hores consecutives, com indica la normativa, no es 

pot qualificar aquesta superació com a situació d’alerta. 

 

- Pel que fa als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres s’ha superat el valor 

límit anual l’any 2008 en un sol punt de mesurament industrial ubicat a Vilanova i la Geltrú (centre cívic 

barri del Tacó) respecte als 3 punts de mesurament de què disposa aquesta zona i s’ha sobrepassat el 

nombre de superacions establertes pel valor límit diari en aquest mateix punt. Aquests valors estan 

associats majoritàriament a determinades activitats industrials i extractives de la zona. 

Atenent les dades anteriorment exposades, si bé no hem disposat de les dades referents a la capacitat i 

vulnerabilitat atmosfèrica en relació amb els contaminants ozó troposfèric i partícules en suspensió de 

diàmetre inferior a 10 micres (sol·licitades a la Direcció General de Qualitat Ambiental), la capacitat 

atmosfèrica pel que fa a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no es consideraria 

rellevant ja que la l’emissió d’aquestes s’associen majoritàriament a les activitats industrials extractives 

de la zona, que no és correspon amb l’activitat objecte del pla especial. 

En canvi, respecte a l’ozó troposfèric, les principals fonts de precursors de l’ozó troposfèric (NO i NO2, 

entre d’altres) són el transport i les activitats industrials que utilitzen combustions, ja que generen 

òxids de nitrogen. En aquest cas, el nou ús implicarà el trànsit de vehicles fins a l’àmbit i el seu 

estacionament objecte de l’activitat. Tot i així, donat que l’emplaçament es troba al costat de carreteres 

de la xarxa bàsica i es tracta d’una activitat turística estacional i l’històric de la qualitat de l’aire d’ozó 

troposfèric en els episodis que es van superar el llindar d’informació a la població no es va qualificar 

com a situació d’alerta, s’ha considerat que en el cas més desfavorable la capacitat seria moderada-

baixa i les concentracions addicionals relacionades amb el nou ús seran assimilables. Així doncs, no es 

tractaria d’un focus d’emissió continu.  

 

4.15 Qualitat acústica  

Vilanova i la Geltrú té aprovat el mapa de capacitat acústica del municipi (aprovat definitivament en data 

4 d'octubre de 2010) i 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. 

El mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú va ésser confeccionat pel Laboratori 

d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC). 

Segons aquest mapa, que defineix les diferents  Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl del 

municipi, l’àmbit d’estudi es troba situada entre la zona de sensibilitat acústica baixa C3 (Àrees del 

territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres equipaments públics) 

per la proximitat de la carretera C-32 al sud del sector i la zona de sensibilitat acústica alta A1 (Espais 
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d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits que 

pels seus valors naturals requereixen protecció acústica) per la proximitat al parc del Garraf. 

Pel que fa a la zona A1 i C3 l’ordenança no estableix valors límit d’immissió (veure taula adjunta). 

Especifica que els receptors situats en la zona C3, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de classificar 

d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria si no existís aquesta afecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Mapa de capacitat acústica i possibles zones de soroll. C-32. Fragment mapa A4F02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Annex 1. Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions 

de Vilanova i la Geltrú. 
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4.16 Contaminació lumínica 

 

La prevenció de la contaminació lluminosa a Catalunya es gestiona mitjançant el Mapa de protecció 

envers la contaminació lluminosa a Catalunya elaborat segons els criteris de l’article 5 del Decret 

82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i pren com a punt 

bàsic de referència el planejament urbanístic. El mapa contempla quatre zones de protecció, atenent, 

d’una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa 

l’activitat humana; i, de l’altra, la protecció tant com sigui possible dels espais naturals i la visió natural 

del cel de nit. En aquest sentit, cal tenir en compte la Llei 6/2001 que diferencia quatre zones en funció 

de la seva protecció a la contaminació lluminosa: 

- Zones E1: són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa on per les seves 

característiques naturals o pel seu valor astronòmic especial només es pot admetre una 

brillantor mínima. Corresponen a les àrees coincidents amb els espais d'interès natural (PEIN), 

les àrees incloses en espais naturals de protecció especial (ENPE) i les àrees coincidents amb la 

Xarxa Natura 2000. 

 

- Zona E2: són les zones de protecció alta que per les seves característiques admeten una 

brillantor reduïda. 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. 

 

- Zona E3: són les zones amb un grau de protecció moderada que admeten una brillantor mitjana. 

Corresponen a les superfícies que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o 

urbanitzable. 

 

- Zona E4: són les zones amb un menor grau de protecció que admeten una brillantor alta. 

Corresponen a les superfícies en sòl urbà d'ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials 

o de serveis i també vials urbans principals. Les determina l'ajuntament de cada municipi, el qual 

haurà de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que 

n'haurà de fer l'aprovació. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d'una zona E1. 

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

lumínica són baixos. 

Segons la proposta de zonificació relativa a la contaminació lluminosa elaborada pel Departament de 

Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,  l’àmbit d’estudi es troba en una Zona E2 que li correspon 

una protecció alta.  

En aquest sentit, el PEU haurà de tenir en compte el grau de protecció aplicable a la zona E2.  I 

l’enllumenat exterior haurà de complir les prescripcions del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 

desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn pel que fa a les característiques permeses i nivells màxims d’il·luminació per 

a les instal·lacions d’il·luminació exterior. 
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Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa. Zona E1:protecció màxima (color blau). E2:protecció alta 

(color blau clar). Zona E3:protecció moderada (color groc). Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

4.17 Canvi Climàtic 

 

El contaminant principal emès per les activitats extractives són les partícules. Les emissions de les 

activitats extractives són fugitives o difoses i provenen de: 

- Emissions de partícules a causa del processat de material (plantes de tractament). 

- Emissions de partícules a causa de la manipulació de productes pulverulents en abassegaments. 

- Emissions de partícules pel trànsit de vehicles en vials i superfícies no pavimentades a causa de 

la resuspensió del sòl. 

- Emissions de partícules del sòl pel trànsit de vehicles en vials i superfícies pavimentades a causa 

del desgast de pneumàtics, frens i paviment. 

Aquestes emissions depenen de les tones de material processades, del tipus de material, de la longitud 

dels vials de circulació, del tipus de vehicles que circulen i de la seva freqüència de circulació, entre 

d'altres. 

L’impacte sobre la qualitat atmosfèrica pel que fa a l’emissió de PM10 derivat de l’activitat extractiva 

proposada és un dels controls periòdics que per a l’exercici de l’activitat, la pedrera haurà d’efectuar i 

que en els antecedents de l’activitat 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, ja estableix:  
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L’establiment farà un control segons la metodologia descrita en la ITCVA-08 i prenent com a referència 

una concentració de partícules sedimentables de 300 mg/(m2.dia). En cas que aquest valor de referència 

se superés caldrà adoptar les mesures correctores oportunes. Es presentarà un document amb una 

estimació de les emissions de partícules PST i PM10 originades en la instal·lació segons la metodologia 

descrita en el document "Càlcul d'emissions fugitives de partícules en activitats extractives" (setembre 

2010).http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/emissions_industrials/altres_d

ocuments/. 

El present document no realitza el Càlcul de les emissions de partícules sedimentables (PST i PM10) d’acord 

amb la metodologia i documents tècnics revisats (setembre 2010) perquè en la fase desenvolupament de 

l’avaluació ambiental del pla especial, manquen les dades necessàries per a realitzar el càlcul d’emissions 

fugitives de partícules. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, aquesta és una de 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 de Vilanova i la Geltrú. 

A banda, però, s’adjunta com a annex 7 el Control de les emissions de particulars sedimentables segons 

al metodologia descrita en la ITCVA-08, que Cemex España SA (antiga empresa explotadora de la 

pedrera) va realitzar de data 09/05/2011 i el control d’immissió de les partícules sedimentables. Segons 

aquest control els nivells d’immissió obtinguts es trobaven per sota dels nivells màxims admissibles.  

 

Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) 

El desenvolupament del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en data 5 d’octubre de 2009, implica dur a terme propostes en la totalitat d’àmbits 

municipals a excepció del sector industrial i sector primari, posant especial èmfasi en aquells àmbits 

d’actuació en els quals l’Ajuntament pot aplicar directament accions afavorint la reducció immediata de 

les emissions i actuant com agent exemplificador. 

 

D’acord amb les dades de l’inventari d’emissions i els àmbits d’actuació descrits, el PAES de Vilanova i la 

Geltrú actua sobre el 69,03% de les emissions del municipi. L’objectiu de reducció fixat pel PAES és de 

52.732,25 t de CO2 l’any 2020 per assolir l’objectiu del 20% de reducció de gasos d’efecte hivernacle 

establert dins del Pacte d’alcaldes/esses. 
 

Les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de Vilanova i la Geltrú corresponen a les 

emissions de tots els sectors, les dels residus i del cicle de l’aigua menys les emissions estalviades per la 

producció d’energia existents al municipi, tenint en compte les instal·lacions fotovoltaiques i la planta 

de cogeneració de l’EDAR. 
 

Segons l’avaluació de les emissions de GEH del municipi, en el període 2004-2007, el sector industrial 

conjuntament amb el sector transport continuen sent els sectors que més emissions de GEH generen al 

municipi. Pràcticament totes les emissions del sector transport són resultat del transport particular 
(99,01%), i únicament el 0,99 % provenen del transport públic i municipal. Cal tenir en compte el fet 
que Vilanova i la Geltrú té un fort component d’atracció turística i això provoca una gran afluència de 
vehicles dels municipis veïns. 
 
Les accions proposades pel Pla d’Acció es plantegen en la totalitat d’àmbits municipals a excepció del 

sector industrial i sector primari, i majoritàriament aplicables als edificis i equipaments municipals i a la 

gestió municipal, així com en l’àmbit domèstic. 

El Pla d’Acció, però, no defineix cap acció concreta aplicable a l’objecte i finalitat de la proposta del PE.  
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4.18 Visibilitat i fragilitat paisatgística 

 

Tal i com es descriu en l’apartat 4.1 de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (desembre 2017), 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 

proposat es troba entre les cotes 140 i 125, 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 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Metres_sobre_el_nivell_del_mar
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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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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4.19 Resum 

 

La pedrera Coll Ferran 

La pedrera Coll Ferran es troba situada al nord del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, a la comarca 

del Garraf 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.  

La pedrera Coll Ferran és una explotació minera a cel obert, que extreu roca calcària d’un jaciment 

sedimentari de l’edat Mesozoica.  Constitueix una de les activitats extractives  de mineral de roca calcària, 

actualment en ús, de la comarca del Garraf. 

Actualment el front d’explotació es situa al corral d’en Guardiola i la propietat i empresa que explota el 

recurs és l’empresa Cales de Pachs, S.A., empresa catalana 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. La pedrera encara té reserves i la propietat preveu una ampliació de la zona 

d’afecció. 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. L’explotació 

es realitza en bancs d’alçada variable entre 8 i 14 m amb atac frontal i ús d’explosius. 

La superfície autoritzada, atorgada com a concessió d’explotació per la Dirección General de Energia y 

Minas l’any 1982, correspon a 7 quadrícules mineres (1 quadrícula minera 30 ha) i 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’àmbit de la concessió d’explotació de de les 7 quadrícules mineres és inclòs, en la seva part nord, en 

l’àmbit de protecció de l’espai natural del Massís del Garraf (PEIN), 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 comunitària (LIC).  

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 de 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 

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.  

L’àrea d’afecció correspon a la banda sud-oest de l’àmbit proposat pel Pla Especial.   

Pla especial 

 

Un dels objectes del Pla Especial és donar compliment a l’article 264 del Pla General d’Ordenació de 

Vilanova i la Geltrú. L’article 264 exigeix a les àrees extractives existents, l’aprovació d’un pla especial 

urbanístic per a desenvolupar i regular l’àmbit de l’activitat. Amb aquest objecte, el Pla Especial fixa i 

regula totes les actuacions necessàries pel correcte desenvolupament de la Pedrera: les condicions d’ús 

i d’explotació, la zonificació i la restauració. 
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Alhora la tramitació del PE és una oportunitat per ampliar l’àrea autoritzada d’explotació que actualment 

és de 10,33 ha a 30,14 ha. El pla especial també proposa traslladar el tram del camí públic, que travessa 

l’explotació i donar continuïtat al camí de Mas Parellada, al sud de l’àmbit amb un recorregut més 

perimetral a l’activitat.  

L’àmbit s’emplaça en sòl no urbanitzable, clau 23 Protecció natural i paisatgística.  

L’àmbit del Pla Especial, d’una superfície de 30,14 ha, 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. 

L’àmbit inclou l’àrea d’afecció de l’activitat extractiva actual de 10,33 ha que es troba a la banda sud-

oest dels límits del Pla Especial. La superfície correspon a les parcel·les propietat de l’empresa que 

explota la pedrera que es troben fora de dels límits del Pla Especial de protecció del medi físic i dels 

paisatge de l’espai natural del Garraf. La resta de finques de la propietat que es troben dins els límits del 

Parc del Garraf no són objecte del present pla especial.  

L’àmbit del Pla especial limita al nord amb els límits de l’espai natural Massís del Garraf. S’adapta als 

límits del Parc encaixant-se en el fondo d’en Guardiola. 

Segons el PGO la superfície objecte de pla especial és de 290.249,25 m², mentre que la superfície que 

proposa el PEU és de 301.373,32 m². La diferència de superfície és de 11.124,07 m², que suposa un 

increment del 3,83% perquè el PEU adapta el contorn a límits més tangibles (com límits de finques i 

topografia) i a la realitat dels fronts d’explotació i usos existents.  

Aspectes i elements ambientalment rellevants  

 

Geològicament, l’àmbit es troba a peu del massís del Garraf a cavall entre aquest i la depressió o conca 

Vilanova. Els materials de l’àmbit d’estudi corresponen a calcàries amb intercalacions dolomítiques del 

període cretaci de l’era mesozoica. Els materials cretacis del Garraf es caracteritzen per unes capes 

potents i extenses de calcàries que afloren en bona part del massís.  

Existeixen dos cursos d’aigua superficials que afecten l’àmbit i que perden la seva traça a la zona 

d’explotació. Aquests són el torrent d’en Guardiola pel nord i un torrent innominat per la banda est. El 

fondo d’en Guardiola és sec la major part de l’any.  

El municipi no es troba declarat com a zona vulnerable per contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries segons el Decret 476/2004.El municipi de Vilanova i la Geltrú no presenta cap aqüífer protegit, 

segons el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en 

matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.  

Pel que fa a la vegetació natural de la zona en el fondo d’en Guardiola majoritàriament són 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.   

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. 
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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). En l’àmbit del parc és 

d’aplicació el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Garraf.  

Els valors associats a aquests espais d’interès i, en especial els elements clau de conservació rau en la 

presència d’espècies faunístiques, identificades en l’annex 2 i l’annex 5 de l’Acord GOV/112/2006, de 5 

de setembre,  pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta 

de llocs d’importància comunitària (LIC). Entre aquestes espècies amb presència al parc destaquen entre 

els ocells, la merla roquera, la merla blava, el còlit negre i el còlit ros, l'hortolà, la cogullada fosca i el 

trobat. I algunes espècies d’aus rapinyaires que es troben en perill d'extinció com el falcó i l'àliga 

cuabarrada (o  perdiguera), a part d'altres rapinyaires com l’astor, l’aligot, el mussol o el duc. Dins els 

grup dels rèptils, la serp de ferradura, l’escurço ibèric, la salamandra. La tortuga mediterrània gairebé 

s’havia extingit al Garraf, però en l’actualitat, les seves poblacions es van recuperant. I en el medi càrstic 

(avencs, esquerdes, coves) es poden trobar espècies molt peculiars d’invertebrats i de ratpenats (algunes 

espècies endèmiques úniques al món).  

 

No es disposen de dades concretes de poblament faunístic en l’àmbit.  Pel que fa a aus amenaçades, 

l’àrea del Garraf i 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). L’àmbit i el sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, forma part de 

les zones de protecció per l’avifauna i forma part d’una àrea prioritària de reproducció, alimentació, 

dispersió, concentració local d’espècies d’aus amenaçades.  Tot i així, segons la informació disponible, 

l’àmbit de la pedrera no és territori censat ni de seguiment de l’àliga cuabarrada, ni de cap dels individus 

residents al Parc, objecte del Pla de seguiment de l’àliga cuabarrada del Parc del Garraf. No es disposen 

de dades concretes d’albiraments, d’observacions d’aquesta espècie en l’àmbit. 

Pel que fa a la protecció de l’avifauna, i al potencial poblament faunístic de la zona, el fondo d’en 

Guardiola s’inclou també 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.  

Pel que fa als ratpenats no és probable el poblament de ratpenats a l’àmbit per la manca d’ambients  

cavernícoles  i rupícoles.  

 

Així mateix, l’àmbit es troba inclòs en una àrea d’interès florístic i faunístic, que acull la suma de les àrees 

més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades. 

A l’àmbit no s’identifiquen espais inclosos en l’Inventari de zones humides de Catalunya o forest d’utilitat 

pública. 

Pel que fa a connectors ecològics, d’acord amb la proposta del Pla Territorial Parcial l’Àmbit Metropolità 

de Barcelona (abril 2010), l’àmbit de la pedrera no forma part de cap connector biològic o ecològic. I en 

el en el municipi de Vilanova i la Geltrú, ni en l’àmbit en concret, no es localitza cap aflorament o lloc 

d’interès geològic que estigui inclòs en l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya (IEIGC). 

 

Per l’àmbit d’estudi creua pel sud de la zona d’explotació el camí de Mas Parellada que el pla especial 

proposa traslladar per prevenir molèsties i riscos als usuaris del camí, i interferències amb la circulació 
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de maquinària i vehicles pesants vinculada amb l’activitat. El camí de Mas Parellada és un camí rural 

públic, no pavimentat, d’ús veïnal d’accés a les propietats i explotacions rurals i forestals veïnes i situades 

al fondo del Pedroell. És també l’accés a la pedrera Coll Ferran. I actua també com camí secundari de 

prevenció d’incendis forestals.  

Pel que fa al risc d’incendis forestals, segons l’annex 1 del Decret 64/1995  Vilanova i la Geltrú es troba 

entre les zones d’alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de 

setembre, tots dos inclosos. I pel que fa al perill d’incendi l’àmbit del PEU limita amb zones de risc 

moderat o risc molt alt. 

No es preveu l’afectació de cap béns d’interès arqueològic, arquitectònic, inventariat com a element 

d’interès pel Pla especial del Patrimoni de la Revisió del Pla d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú. Dins 

l’àmbit del PEU, però, existeix el jaciment arqueològic del Corral d’en Guardiola, d’època ibèrica, inclòs 

a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya (IPAC, jaciment núm. 12830). 

D’acord amb les coordenades de localització el jaciment quedaria dins l’àrea de servitud de la C-32. En 

relació a l’autopista C-32, el PEU exclou del seu àmbit l’àrea de servitud de 25 metres. L’àrea d’expectativa 

arqueològica del jaciment arqueològic d’època ibèrica del Corral d’en Guardiola està inclosa dins un dels 

espais de protecció (EP) proposats pel PEU, per la qual cosa la seva integritat no seria afectada per la 

continuïtat de l’explotació de la pedrera. 

Es localitzen però, a l’àmbit del Pla especial quatre barraques de pedra seca (a Vilanova i la Geltrú 

s’anomenen mulasses), dues d’elles en bon estat i les altres dues en mal estat amb importants enderrocs..  

Pel que fa a la visibilitat i fragilitat paisatgística, 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. La zona de la pedrera explotada i 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 municipal, 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.  

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 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.  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. No hi ha punts de 

vista amb espectadors permanents sobre l’àmbit del pla especial. 

En general, però, es valora que l’àmbit és d’una 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. 

 

Segons les dades disponibles al web l’estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire 3 

Penedès – Garraf del període 2007-2015, els nivells dels diferents contaminants són inferiors als valors 

límit establerts per la normativa vigent i no s’han superat els valors objectiu establerts a la legislació. Les 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Metres_sobre_el_nivell_del_mar
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mesures d’ozó troposfèric, només durant els anys 2008 i 2010 els nivells van ser inferiors al valor objectiu 

per a la protecció de la salut humana d’aplicació. El contaminant però, més rellevant són les partícules 

en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres associats majoritàriament a determinades activitats 

industrials i extractives de la zona. L’any 2008 es va superar el valor límit anual en un punt dels tres punts 

de mesurament situats a la zona industrial a Vilanova 

La capacitat i vulnerabilitat atmosfèrica en relació amb els contaminants ozó troposfèric i partícules en 

suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, es consideraria rellevant ja que la l’emissió d’aquestes 

s’associen majoritàriament a les activitats industrials extractives de la zona.  

Segons el mapa de capacitat acústica de Vilanova i la Geltrú i l'Ordenança reguladora del soroll i les 

vibracions, l’àmbit d’estudi es troba situat entre la zona de sensibilitat acústica baixa C3 (Àrees del 

territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres equipaments públics) 

per la proximitat de la carretera C-32 al sud del sector i la zona de sensibilitat acústica alta A1 (Espais 

d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits que 

pels seus valors naturals requereixen protecció acústica) per la proximitat al parc del Garraf. Pel que fa a 

la zona A1 i C3 l’ordenança no estableix valors límit d’immissió. Els receptors situats en la zona C3, i per 

a l’avaluació d’activitats, s’han de classificar d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els 

correspondria si no existís aquesta afecció.  

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

lumínica són baixos. Segons la proposta de zonificació del Mapa de protecció envers la contaminació 

lluminosa a Catalunya elaborada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,  

l’àmbit d’estudi es troba en una Zona E2 que li correspon una protecció alta, que per les seves 

característiques admeten una brillantor reduïda. A l’àmbit del PEU és d’aplicació el grau de protecció 

aplicable a la zona E2 i les corresponents prescripcions del Decret 190/2015  de desplegament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 

En resum, els aspectes i elements ambientalment més rellevants de l’àmbit de Coll Ferran objecte del 

pla especial i del seu entorn són la proximitat a l’espai natural Massís del Garraf que forma part de la 

xarxa Natura Serres del litoral central, la qual està designada com a zona d’especial protecció per a les 

aus (ZEPA) i declarada com zona d’especial conservació (ZEC) segons l’Acord GOV 112/2006, de 5 de 

setembre, i en l’Acord GOV 150/2014, de 14 de novembre.  

En l’àmbit destaca la presència d’hàbitats d’interès comunitari, en continuïtat amb els compresos en la 

xarxa Natura. Hàbitats considerats elements clau de conservació segons l’annex 6 de l’Acord GOV 

150/2014, de 4 de novembre, destacant especialment els prats mediterranis rics en anuals, basòfils 

Thero-Brachypodietalia), d’interès prioritari (codi 6220). Aquest hàbitat és present en les zones 

d’afloraments rocosos a banda i banda del fondo d’en Guardiola, sovint en zones de petita superfície i 

poc diferenciades, amb un contorn poc delimitat perquè es presenta entre brolles i garrigues. El llistó, 

l’espècie dominant, sovint apareix barrejada amb el brancatge llenyós i arbustiu de mates petites de 

garric, aladern i peus esparsos de margalló. Es tracta d’un indret amb predomini de vegetació arbustiva 

alta i/o arbori però amb manca d’espais forestals significatius.  

A nivell faunístic el fondo d’en Guardiola s’inclou a l’àrea delimitada com a àrea prioritàries de 

reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades a Catalunya. I 

l’àmbit es troba dins l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada, classificada espècie vulnerable. 
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En general, es valora que l’àmbit és d’una 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. 

Pel que fa al perill d’incendi l’àmbit del PEU limita amb zones de risc moderat o risc molt alt.  

I la capacitat i vulnerabilitat atmosfèrica en relació amb els contaminants ozó troposfèric i partícules en 

suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, es consideraria rellevant ja que la l’emissió d’aquestes 

s’associen majoritàriament a les activitats industrials extractives de la zona.  
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5. PLANS I PROGRAMES D’INCIDÈNCIA EN L’ÀMBIT DEL PLA  

 

En l’àmbit del Pla 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 

En relació a la mobilitat: 

- Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona  

- Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 

- Pla director d’infraestructures del transport públic 

- Pla de transports de viatgers de Catalunya 2013-2020 (aprovat inicialment) 

- Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya 

- Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 

 

En relació a la gestió de l’aigua: 

- Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE)  

- Text refós de la Llei d’aigües 1/2001, de 20 de juliol. 

- Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat el 23 de novembre de 2010 (Decret 

188/2010. DOGC 23.11.2010) 

 

En relació al canvi climàtic: 

- Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 

- Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 

- Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020, i el segon informe sobre el canvi 

climàtic a Catalunya,  

- Pla d’acció per a l’energia sostenible de Vilanova i la Geltrú, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en data 5 d’octubre de 2009 

En relació a la prevenció d’incendis: 

- 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, els 

nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions en terrenys forestals. 
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- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 

179. Modificació de la Llei 5/2003. 

En relació als espais naturals: 

- Llei 42/2007 de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat 

- Llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pels quals s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

- Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

- Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les 

aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

- ACORD GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de 

la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000. 

- Modificació  del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf 

 

5.1 Relació amb altres plans  programes 

- 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
 
 
 

 

Respecte a l’anàlisi cost-benefici per tal de ponderar els valors naturals, ambientals enfront als valors 

d’explotació i la disponibilitat del recurs miner (art. 2.17.4), la documentació del pla especial adjunta com 

annex un anàlisi cost-benefici dels valors naturals, ambientals enfront als valors d’explotació i la 

disponibilitat del recurs miner. 

I a nivell paisatgístic, són d’aplicació les Directrius del Paisatge d’aquestes Normes. L’EIIP que acompanya 

la documentació del PEU, incorpora com annex les Directrius del Paisatge del PTMB, que estableixen 

referències per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
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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 PGOM 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 
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Detall plànol E PGOM Vilanova i la Geltrú. Sòl subjecte a Pla especial 

Pla especial de recuperació de pedreres(trama ratllada)  

 

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 
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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.  

 

 

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. 

L’àmbit d’estudi es localitza a la unitat 5 Garraf. Aquesta unitat de paisatge 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. 
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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 unitat 5 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 més impactants. 

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 
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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 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: 

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. 
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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. 

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 convé destacar 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 extractiva Coll Ferran s’identifica com a 

impacte paisatgístic. 
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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 

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 
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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. 

A la unitat 8, l’activitat Coll Ferran, objecte d’ampliació, 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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6. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS A ADOPTAR EL PEU 

 

Els  objectius i criteris ambientals proposats i que en conseqüència el Pla especial haurà de tenir en 

compte i incorporar com a determinacions de protecció ambiental en la normativa sectorial són els 

següents, jerarquitzats segons la seva importància relativa: 

 

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 

Model d’ocupació i ordenació del sòl: 

Objectiu 1 Garantir la protecció i el manteniment dels valors associats a la xarxa Natura 

Serres del litoral Central i a l’espai d’interès natural Massís del Garraf 

- Restringir l’àmbit del PEU al sòl no urbanitzable no inclòs dins de xarxa Natura Serres del 

litoral Central i a l’espai d’interès natural del Massís del Garraf.  

- Evitar aquelles activitats que, atenent el seu impacte, no esdevenen compatibles amb la 

preservació dels valors ambientals presents en la xarxa Natura Serres del litoral Central, 

adjacent a l’àmbit.  

- Crear una franja transició entre l’activitat i el límit meridional de xarxa Natura Serres del 

litoral Central d’amplada suficient per tal de garantir la protecció dels elements claus de 

conservació inclosos en l’Acord GOV 112/2006 i l’Acord GOV 150/2014.  

- Delimitar la zona d’actuació tenint en compte la necessitat de reduir els efectes 

ambientals i paisatgístics respecte a la xarxa Natura. 

- Evitar l’afectació total dels hàbitats d’interès comunitari Prats mediterranis rics en anuals, 

basòfils de caràcter prioritari, mantenint la seva representativitat en cadascuna de les 

fases d’explotació. 

- Assegurar el compliment dels requeriments establerts en la Modificació del Pla especial 

de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural de Garraf. 

- Evitar l’afectació dels hàbitats d’alimentació i reproducció de les espècies d’aus incloses 

en l’annex IV de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat. 

- Assegurar que la restauració tingui en compte la funcionalitat ecopaisatgística de l’àmbit 

atenent la seva adjacència a xarxa Natura. 

Indicador 1.1 Superfície de terrenys catalogats com hàbitats d’interès comunitari de caràcter 

prioritari (m2) 

Indicador 1.2 Franja mínima de separació entre el límit de xarxa Natura i l’activitat extractiva (m) 

 
 
 
 
 
 
 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     78 

 

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 

Model d’ocupació i ordenació del sòl: 

Objectiu 2 Minimitzar l’artificialització del sòl no urbanitzable associada al 

desenvolupament d’una activitat extractiva. 

Adaptar geomorfològicament els fronts d’explotació i prioritzar un tractament adequat dels talussos, 

prioritàriament amb tècniques de bioenginyeria, que es puguin generar 

Minimitzar els impactes sobre l’estabilitat dels talussos, erosió del terreny i alteració de les 

característiques edàfiques. 

Adoptar en les condicions ambientals d’explotació i de restauració el medi afectat per l’activitat 

extractiva els criteris i les mesures que estableixen els documents tècnics sobre restauració d’activitats 

extractives de la Generalitat de Catalunya i el Gremi d’àrids de Catalunya. 

Realitzar una explotació gradual i equilibrada de l’activitat extractiva, assegurant una restauració 

integrada i simultània de l’àmbit. 

Aprofitar les infraestructures i vials existents, tot evitant el consum de sòl innecessari i els moviments 

de terres derivats de noves ocupacions. 

Minimitzar el consum de sòl i la dispersió territorial de les instal·lacions associades a l’activitat 

extractiva, tot prioritzant la seva ubicació en aquells emplaçaments ja degradats. 

Realitzar un consum gradual de sòl derivat de l’explotació, tot realitzant una restauració integrada de 

la mateixa activitat per tal d’evitar la màxima transformació. 

Garantir el desmantellament de les instal·lacions i edificacions associades a l’activitat extractiva un cop 

finalitzada aquesta 

Reduir al màxim possible el nombre d'accessos de vehicles a l'àrea d'explotació per evitar el 

deteriorament del sòl. 

Reduir el pendent dels talussos de les excavacions per disminuir la velocitat i la capacitat erosiva de 

la làmina d'aigua. 

Indicador 2.1 Consum de sòl de les instal·lacions associades a l’activitat extractiva 

Indicador 2.2 Superfície de terrenys afectats per l’activitat extractiva/superfície total de l’àmbit 

segons fase d’explotació (% fase) 

Indicador 2.3. Superfície de terrenys en explotació i/o explotats/Superfície de terrenys restaurats 

Indicador 2.4. Grau d’artificialització del sòl no urbanitzable % 
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OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 

Paisatge 

Objectiu 3 Minimitzar l’impacte visual i paisatgístic derivat de l’activitat atenent els valors 

i components definits al Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de 

Barcelona 

Incorporar en la fase de disseny, extracció i restauració les corresponents mesures de restauració o de 

minimització, que facilitin la integració de les actuacions en l’entorn. 

Preservar els valors paisatgístics dels entorns de l’àrea per ser d’interès natural. 

Prioritzar la integració paisatgística mitjançant la revegetació amb espècies herbàcies, arbustives i 

arbòries autòctones, evitant plantes exòtiques o invasores. 

Preveure en la proposta els terminis d’extracció i restauració màxims, i per fases, transcorreguts els 

quals l’àmbit assolirà la corresponent característica d’àrea restaurada. 

Integrar la restauració de manera gradual a l’explotació per tal de realitzar una transformació gradual 

de l’àmbit. 

Afavorir la recuperació de la màquia de garric i margalló, amb la perspectiva de poder disposar a mig 

termini d’algunes mostres de vegetació properes a la comunitat climàcica. 

Minimitzar l’alteració i transformació paisatgística d’aquells terrenys més visibles des dels principals 

recorreguts i miradors. 

Afavorir la protecció, el manteniment i la restauració de les cabanyes de pedra i garantir-ne una 

destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi. 

Integrar l’activitat extractiva mitjançant processos de restauració paisatgística i dotació de noves 

funcionalitats i usos. 

Indicador 3.1 Superfície d’àmbit visible transformat i/o ocupat per activitat extractiva i instal·lacions 

associades per cadascuna de les fases d’explotació (%) 

Indicador 3.2 Barraques de pedra preservades (núm.) 

 
 
 

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 

Riscs 

Objectiu 4 Compatibilitzar els usos proposats amb la preservació del risc d’incendi forestal. 

Donar compliment als criteris i mesures establerts en el Decret 64/1995, de 13 de març, i en la Llei 

5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis 

de població, les edificacions i les instal·lacions en terrenys forestals 

Adoptar les mesures de prevenció d’incendis forestals en una franja de 25 m d’amplada al voltant del 

límit del Pla especial, i mantenir les masses forestals internes de l’àrea d’explotació autoritzada amb 

la massa forestal aclarida i sanejada. 

Adoptar les mesures de prevenció d’incendis forestals en una franja perimetral evolutiva en l’àrea 

confinant amb l’explotació d’una amplada mínima de 35 metres, que és la suma d’una franja de 

seguretat de 10 m i una franja de prevenció de 25 m, a continuació d’aquesta. 
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OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 

Cicle de l’aigua 

Objectiu 5 Realitzar una gestió del cicle de l’aigua adequada tant en la fase de disseny com 

en la posterior explotació de l’activitat 

Evitar la contaminació dels aqüífers subterranis 

Mantenir la cota inferior de l'explotació per sobre del límit superior dels aqüífers subterranis, 

considerant com a cota de base el nivell 35. 

Evitar l’alteració de zones inundables com a conseqüència de l’augment de l’escolament superficial, 

tot evitant la generació d’avingudes. 

Garantir un sistema de drenatge superficial que permeti el desguàs de les aigües. 

Garantir una superfície permeable per permetre la infiltració de l’aigua. 

 
 

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 

Contaminació atmosfèrica 

Objectiu 6 Prevenir la contaminació atmosfèrica tenint en compte la capacitat i 

vulnerabilitat de la Zona de Qualitat de l’Aire 5. Garraf-Penedès 

Prevenir o reduir les emissions a l’atmosfera de gasos contaminants, pols i partícules en suspensió 

(PST) 

Aplicar mesures més eficients per minimitzar les emissions a l’atmosfera en les diferents etapes de 

producció: perforacions, voladures, procés, emmagatzematge, transport i expedició. 

Aplicar les millors tècniques disponibles; i les bones pràctiques i assegurar el correcte monitoratge de 

les emissions. 

Incorporar les mesures establertes en el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire 2015-2020 per tal de 

minimitzar l’emissió de PM10. 

 
 
 

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 

Canvi climàtic 

Objectiu 7 Minimització de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al 

pla o programa. 

Implementar aquelles mesures per un ús racional de l’aigua que minimitzin el seu impacte en les 

emissions de gasos amb efecte d’hivernacle generades. 

Reduir els residus generats i un sistema de gestió de residus que prioritzin la reutilització dels 

materials i el seu reciclatge. 

Plantejar actuacions que minimitzin l’ús del vehicle privat i fomentin modes de transport més 

sostenibles. 
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OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS 

Contaminació acústica i lumínica 

Objectiu 8 Prevenir i minimitzar els efectes de la contaminació acústica i lumínica evitant 

la dispersió lumínica 

Garantir el compliment del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 

de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi, tenint en compte les 

restriccions associades a xarxa Natura Serres del litoral Central, compresa dins de la zona E1. Zona de 

protecció màxima. 

Garantir el compliment als límits d’immissió acústica corresponents a una zona de sensibilitat acústica 

alta associada a la presència de la xarxa Natura. 

Garantir el compliment dels nivells d’immissió sonora establerts per l’Ordenança reguladora del soroll 

i les vibracions de Vilanova i la Geltrú i per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica. 
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7. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES 

 

A continuació es fa una descripció de les diferents alternatives de planejament presentades pel Pla 

especial. 

A banda de l’alternativa zero, que consistiria en el manteniment del planejament vigent, s’analitzen les 

alternatives 1, 2, 3 i 4 corresponents a un mateix àmbit d’afectació, però amb propostes d’ordenació, de 

zonificació de l’activitat diferenciats pel que fa a la ubicació dels usos i a les superfícies finals. I que 

proposen també el trasllat del camí de Mas Parellada, camí públic d’ús veïnal 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 tenen el mateix objectiu bàsic d’establir de delimitar l’àmbit de l’explotació i 

la zonificació de l’activitat extractiva (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), 

a més de definir les regulacions necessàries per a cadascuna de les subzones en què es divideix el Pla 

Especial. 

I l’alternativa 4 respecte a les alternatives anteriors 1, 2 i 3 reformula la proposta d’ordenació de l’activitat 

extractiva, en especial pel que fa a l’abast de la superfície d’explotació, redueix la superfície d’explotació, 

augmentant així la superfície de sòl protegit. 

 

Alternativa 0 

L’alternativa 0, no desenvolupament del Pla Especial significaria no complir les prescripcions 

urbanístiques que el Pla General de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament el 16 de març de 2005, 

estableix pel que fa a les àrees extractives que estan actualment en explotació.  

Segons el PGO (plànol  A2 “Classificació del sòl, usos globals de sòl no urbanitzable), l’àmbit de la Pedrera 

Griffi es troba classificat com a sòl no urbanitzable, amb les qualificacions urbanístiques i superfícies 

següents: 

- Clau 23. Zona Sòl no urbanitzable en zona de protecció Natural i Paisatgística 

- Clau E/F. Zona Equipaments col·lectius / Parcs i jardins 

I segons el plànol de la sèrie E “Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’actuació” el PGO delimita un àmbit 

al voltant de la Pedrera Griffi com a zona subjecte a Pla Especial de recuperació de pedreres.  

A l’àmbit de la pedrera són aplicables les condicions de l’article 264 (Condicions per a les explotacions 

existents) que determinen que: 

- 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.  

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

corresponent explotació.  

- Els Plans Especials contindran:  
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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. 

 

Aquesta alternativa suposaria no donar compliment al PGO vigent, no s’adapta a la realitat urbanística 

vigent i manté la situació irregular de l’activitat. 

L’àrea que estableix el PGOM de Vilanova i la Geltrú com a zona subjecte a Pla Especial al voltant de la 

pedrera Coll Ferran és de 290.249,25 m² de superfície (plànol E del PGO). 

Per tant, el PEU té per objecte concretar les condicions de regulació d’aquest àmbit, d’acord amb la seva 

qualificació prevista en el Pla General de Vilanova i la Geltrú i d’acord amb els usos existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es descriu quins són els condicionants de l’activitat existent i l’estat actual dels terrenys 

objecte d’ampliació.  

La zona d’explotació actual es troba a la banda sud-oest de l’àmbit delimitat pel present Pla Especial. 

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



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     84 

 

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. 

A la banda dreta de l’explotació actual, dins l’àrea d’afectació autoritzada, en una plaça situada a la cota 

90 hi havia la zona destinada a planta de trituració i classificació del material extret per la qual es va 

obtenir autorització provisional l’any 1988.  

Fins fa poc s’hi trobaven instal·lacions fixes destinades a la selecció del material (con per aplec de 

material classificat fet de xapa grecada de 30 m de diàmetre, una matxucadora, un garbell i varies cintes 

transportadores). Aquestes foren retirades per la nova propietat, donat el seu mal estat. Prop de la 

bifurcació del camí de Mas Parellades existeix encara una estació transformadora que també es preveu 

reubicar. 

A la zona sud-est de l’àmbit, entre el traçat actual del camí de Mas Parellades i l’autopista, es troben 

restes d’una antiga planta de tractament. Aquesta es va situar sobre una zona restaurada. D’aquesta 

antiga planta es conserva la plaça pavimentada amb formigó (a la cota 90) i un mur de contenció de 6 

m d’alçada amb una tolva de descàrrega. També hi ha un pou amb una petita construcció per albergar-

hi bombes i quadres elèctrics i un dipòsit. En l’actualitat la plataforma s’utilitza com a aparcament de 

maquinària pesada i zona d’abassegament.  

Les preexistències de la pedrera, a data febrer de 2015, el PEU les recull en el plànol I.4a.  

La resta d’usos actuals del sòl, del fondo d’en Guardiola, és un espai obert forestal sense aprofitaments 

ni conreus. Les masses boscoses estan formades per pinedes mediterrànies, matollars i prats 

mediterranis. Hi ha alguns grups de pinedes joves plantades en les operacions de restauració del primer 

jaciment i de la zona afectada per la construcció de l’autopista. 

Per sobre del camí d’accés a la pedrera es situa un camp d’oliveres d’aproximadament 0,4 ha de 

superfície. Prop d’aquest camp d’oliveres hi ha dues construccions de poca entitat i urbanísticament fora 

d’ordenació, una d’elles un habitatge i l’altre un magatzem. 
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Preexistències de la pedrera, a data febrer de 2015. Font PEU (plànol I.4a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa. Vol 2016-08. Font: ICGC 
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Alternativa 1 

L’àmbit del PEU es defineix a l’alternativa 1 i es manté a la resta d’alternatives.   

L’àmbit proposat es delimita d’acord amb el traçat del sector fixat pel Pla General al plànol E, que va ser 

grafiat sobre una base topogràfica imprecisa a escala 1/10.000, i sense els mitjans adequats per realitzar 

un correcte solapament dels límits a considerar com propietats, àmbits protegits, etc. 

L’ajust del contorn de l’àmbit s’ha realitzat adaptant els marges a bases topogràfiques i cartogràfiques 

més precises.  S’ha analitzat la forma del contorn traçat al plànol E i s’han relacionat amb límits més 

tangibles i identificables com llindars de finques, contorns de zones de protecció o la pròpia topografia. 

L’àmbit delimitat inclou també un sòl qualificat com a clau E/F “equipament col·lectiu/sistema de parcs 

i jardins”, a l’oest de l’àrea d’afecció actual, que va ser afectat en etapes d’explotació anterior. El PEU 

incorpora aquesta zona amb l’objectiu de promoure’n la clausura i la restauració, un cop esgotat el 

recurs que encara hi pugui haver, per retornar els terrenys a l’ús previst pel planejament general del 

municipi.  

La superfície total de l’àmbit previst és de 301.373,32m (30,14 ha). 

L’alternativa 1 és la proposta inicial del Pla per a la delimitació de les subzones funcionals que 

conformaran l’àmbit. Aquesta primera alternativa parteix de les preexistències de la pedrera, a data 

febrer de 2015 (plànol I.4a). 

Així doncs, l’alternativa 1 proposa una ordenació adaptada a l’estat en què es troba la pedrera. 

La superfície d’explotació per a futures ampliacions (ZE2) es concentra al nord dels fronts actuals i al 

nord del camí de Mas Parellades. Les zones d’activitats associades com tractament, abassegament de 

materials i instal·lacions auxiliars  (ZT i Zl) es situen a la banda sud i est del camí de Mas Parellades, a la 

zona on el primer propietari tenia les antigues instal·lacions. Visualment queden menys exposades ja 

que el mateix talús de l’autopista oculta la visió d’aquesta zona. 

Aquesta alternativa  manté el traçat existent del camí de Mas Parellada.  

Al nord de l'àmbit, en el perímetre en contacte amb el Parc del Garraf, l'alternativa 1 preveu, dues franges 

d’espais protegits, de 25 metres d’amplada, a mode d’àmbits de transició i per tal d’allunyar 

raonablement els fronts d’explotació del parc natural. Al sud, els talussos en fase de restauració que 

limiten amb l'autopista  també es consideren espais protegits.  

 

L’alternativa 1 es concreta en la següent proposta d’ordenació: 
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Alternativa 2 

L’alternativa 2 parteix de la mateixa ordenació d’usos que l’alternativa 1, però introdueix el desplaçament 

del traçat del camí de Mas Parellada. El trasllat del camí, que creua pel sud l’àmbit i travessa les zones 

d’activitat de la pedrera, es planteja com una necessitat ineludible per prevenir molèsties i riscos als 

usuaris derivades de la proximitat de la zona extractiva i de les interferències amb la circulació de 

maquinària i vehicles pesants vinculats a l’activitat. 

Es proposa traslladar aquest tram de camí cap a un recorregut perimetral, més al sud, que garanteixi la 

connectivitat actual però allunyat de les zones d’activitat. La pista transcorrerà pròxima a l’autopista, 

amb un traçat sinuós adaptat en lo possible al relleu existent. 

La zonificació dels diferents àmbits d'activitats resta pràcticament igual. La superfície de la zona 

d’explotació per futures ampliacions (ZE2) no varia. També es manté l’emplaçament de la zona de 

tractament (ZT) i zona instal·lacions auxiliars (ZI) al sud de l’àmbit. Al desaparèixer l’actual camí de Mas 

Parellada la zona de tractament i abassegament s’amplia per l’oest fins l’àrea d’afecció actual i pel sud 

fins el marge de la franja de protecció que es crea al voltant del nou traçat del camí. 

 

L’alternativa 2 es concreta en la següent proposta d’ordenació: 
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Alternativa 3 

A l’alternativa 3 es replanteja la situació de les zones per activitat associada, s’amplia la franja de transició 

del nord de l’àmbit, s’incrementen els espais protegits (EP) i es redueix la superfície de la zona per 

futures ampliacions de l’explotació.  

A partir de les consideracions de l’avaluació ambiental de les administracions consultades, la zona EP 

del nord es perllonga per garantir la continuïtat del perímetre de transició en contacte amb el límit del 

Parc Natural del Garraf i s’amplia  fins la cota 140 configurant una franja de com a mínim de 25 m i en 

alguns punts de més de 30 metres.  

Aquest perímetre s’estableix com una zona no explotable que tindrà la funció d’espai de protecció del 

paisatge i de transició per preservar i potenciar la zona boscosa i de matollars pròxima als límits amb 

l’espai natural del Garraf.  També es gestionarà com a franja de prevenció d’incendis forestals.  

Després d’un estudi funcional de l’activitat de la pedrera i de la mobilitat interna, un cop traslladat el 

camí públic que travessa la propietat, es planteja ubicar la zona per instal·lacions auxiliars (ZI) lo més 

pròxim possible a l’entrada. El nou emplaçament es situa al nord del traçat actual del camí de Mas 

Parellada, en uns terrenys plans amb accés immediat des del camí. Amb la reubicació de la zona ZI 

també es pot desplaçar la zona de tractament (ZT) cap a l’est, de manera que les futures instal·lacions 

fixes es poden situar fora de la zona potencialment inundable que afecta l’àmbit est del pla. Precisament 

aquest indret és també el que queda protegit de les visuals des de l’autopista per la topografia.  

L’espai alliberat en contacte amb l’actual zona d’explotació es qualifica com a ZE2. 

El sòl que queda a l’est de la zona per instal·lacions auxiliars, que ja no té continuïtat amb la zona 

d’explotació, es destina a espai protegit. Amb aquesta modificació, a banda d’augmentar la superfície 

de conservació/recuperació de la massa forestal perimetral a l’explotació, s’incideix favorablement en la 

protecció de l’impacte visual des de la rotonda que hi ha sobre l’autopista i des de la carretera C-15. 

La proposta de l’alternativa 3 es concreta en la següent proposta d’ordenació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     91 

 

  



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     92 

 

Alternativa 4 

L’alternativa 4 parteix de la mateixa ordenació anterior però es reformula a partir de 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. 

Es tenen en compte també les prescripcions recollides a l’informe tècnic en relació a les mesures de 

prevenció d’incendis en l’àmbit del Pla Especial d’Ordenació de l’activitat extractiva Pedrera Coll Ferran, 

de data abril de 2019, redactat per Jordi Canals Camprubí, enginyer tècnic forestal col·legiat núm. 4844, 

de l’empresa Àpex Forestal i Ambiental, SCP. 

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. 

Dins les zones qualificades com a espais protegits (EP) queden incloses les dues barraques de pedra 

seca que es troben en bon estat de conservació (núm. 277 i 278). D’aquesta manera es poden 

preservar en el seu indret original.  

Es fa una nova delimitació de la zona d’explotació per futures ampliacions i es redueix pel sud, 

limitant-la fins el camí de Mas Parellada. Passa a tenir una superfície de 89.516,00 m². 

L’actual traça del camí de Mas Parellada resta com a vial per circulació interna, d’us exclusiu de la 

pedrera, dins una nova zona qualificada com a zona de circulació interna. Per una banda es 

conserva el traçat original del camí per si es vol recuperar al finalitzar l’activitat i per una altra 

s’evita alterar la topografia de la zona potencialment inundable adjacent al torrent de Mas 

Parellada. Les masses forestals existents al voltant del torrent queden englobades dins al zona de 

circulació.  

Les zones destinades a tractament i apilament d’àrid (ZT) i la zona per instal·lacions auxiliars (ZI), 

es reajusten i es mantenen en les ubicacions de la proposta anterior. La zona per tractament del 

material extret resta a l’explanada on hi havia hagut una antiga planta de tractament, és a dir, en 

sòl ja afectat per l’activitat. La zona per les instal·lacions auxiliars es manté pròxima a l’entrada amb un 

accés directe des de l’exterior de l’àmbit i connexió amb la zona de circulació interna. 

Respecte l’alternativa anterior s’augmenta la superfície de sòl protegit que passa d’un 15,74% a un 

26,86% sobre el total del àmbit. En conjunt, l’àrea del sòl que no es veurà afectat directament per 

l’activitat és de 95.164,11 m², que representa un 31,58% del total de l’àmbit.   

La proposta de l’alternativa 4 es concreta en la següent proposta d’ordenació: 
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Proposta PEU (alternativa 4) sobre ortofotomapa. 

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   

 

Com es pot comprovar, la proposta del PEU (alternativa 4) respecte a les anteriors alternatives redueix 

la superfície d’explotació a favor d’ampliar la zona prevista com a espais de protecció mantenint aquest 

sòl com a zona  de protecció Natural i Paisatgística (clau 23). 
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Alternativa 0 Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 2       Alternativa 3 

 

 

 

 

 

         

        Alternativa 4  



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     96 

 

Modificació del camí de Mas Parellada.  

L’alternativa 2 i 3 inclou el trasllat del camí de Mas Parellada que creua pel sud l’activitat extractiva per 

prevenir molèsties i riscos als usuaris del camí, i interferències amb la circulació de maquinària i vehicles 

pesants vinculada amb l’activitat. 

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. 

El camí de Mas Parellada és un camí rural públic, no pavimentat, d’ús veïnal d’accés a les propietats i 

explotacions rurals i forestals  veïnes i situades al fondo del Padruell. És també l’accés a la pedrera Coll 

Ferran. I actua també com camí secundari de prevenció d’incendis forestals. El camí actual en l’àmbit de 

la pedrera en un inici ja va ser modificat.  

 

El pla especial proposa el trasllat del camí a una ubicació més perifèrica a l’activitat de manera que no 

interfereixi en els moviments interns de la pedrera. 

 

El nou recorregut té una longitud total de 343 m lineals (en veritable magnitud) i una amplada total de 

6 metres,  enfront els aproximadament 380 m del traçat actual al qual se li estima una amplada mitjana 

de 5m. Per tant la superfície del nou traçat serà de 2.058 m², superior a la superfície considerada pel 

tram substituït (1.900 m²). 
 

La modificació del perfil longitudinal i transversal del camí s’adapta a la topografia de l’entorn i preveu 

cunetes per a l’evacuació d’aigua, plantació d’arbres en algun tram com a pantalla visual i sembra dels 

talussos amb espècies herbàcies.  Les terres i materials per als terraplenats seran les extretes dels 

desmunts del mateix camí i/o aportacions.  Als darrers 20 cm d’alçada de la base del camí s’estendrà 

una capa base de tot-u, que produeix la mateixa pedrera. Les pendents màximes previstes són 35-40º. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall plànol 3 Plànol O.2 Traçat camí Mas Parellada 
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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 que abasta uns superfície molt 

més gran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camí d’accés a la pedrera, camí de Padruell  

 

 

 

 

 

Vistes a zona d’aparcament i franja arbrada restaurada      Camp d’oliveres a l’inici de l’accés a la pedrera   
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7.1. Avaluació i  justificació ambiental de l’alternativa selecciona 

 

A continuació es fa una valoració inicial de la relació de les diferents alternatives amb els objectius 

ambientals plantejats. 

El grau de coherència de cada alternativa amb els diferents objectius i criteris es resumeix a partir del 

següent codi de colors: 

Grau de coherència entre l’alternativa i l’objectiu Codi 

L’alternativa és totalment coherent amb l’objectiu 
 

L’alternativa no és del tot coherent amb l’objectiu o dependrà de com es concreti la 

proposta i l’aplicació de mesures correctores 

 

L’alternativa no és coherent amb l’objectiu 
 

 

OBJECTIUS AMBIENTALS 
Alternativa 

0 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Objectiu 1. Garantir la protecció i el 

manteniment dels valors associats a la 

xarxa Natura Serres del litoral Central i 

a l’espai d’interès natural Massís del 

Garraf 

     

Objectiu 2. Minimitzar l’artificialització 

del sòl no urbanitzable associada al 

desenvolupament d’una activitat 

extractiva. 

     

Objectiu 3. Minimitzar l’impacte visual i 

paisatgístic derivat de l’activitat 

atenent els valors i components 

definits al Catàleg de paisatge de la 

Regió Metropolitana de Barcelona 

     

Objectiu 4. Compatibilitzar els usos 

proposats amb la preservació del risc 

d’incendi forestal 

     

Objectiu 5. Realitzar una gestió del 

cicle de l’aigua adequada tant en la 

fase de disseny com en la posterior 

explotació de l’activitat 

     

Objectiu 6. Prevenir la contaminació 

atmosfèrica tenint en compte la 

capacitat i vulnerabilitat de la Zona de 

Qualitat de l’Aire 5. Garraf-Penedès 

     

Objectiu 7. Minimització de les 

emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle vinculades al pla o 

programa. 

     

Objectiu 8. Prevenir i minimitzar els 

efectes de la contaminació acústica i 

lumínica evitant la dispersió lumínica 
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Així, tot i que l’alternativa 4 no és del tot coherent amb els objectius fixats, el compliment d’aquests es 

valora en conjunt coherent perquè es proposa l’aplicació de mesures correctores i aquestes s’incorporen 

al document PE a sotmetre a aprovació inicial. L’alternativa 4 esdevé l’alternativa que permet la 

zonificació i ordenació segons la utilització real i el grau de restauració de les àrees afectades per 

l’activitat.  I diferencia 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., tal i com estableix el PGO de 

Vilanova i la Geltrú i que no està present actualment (alternativa 0).  

 

 

7.2. Selecció d’alternativa i justificació ambiental  

 

L’alternativa 4, 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: 

Al plànol O.3, “Zonificació proposada” es defineixen gràficament les diferents zones.  
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A continuació es justifica la idoneïtat ambiental de l'alternativa elegida, el grau de compliment de la 

proposta als objectius i criteris ambientals proposats.  

 

OBJECTIUS AMBIENTALS Proposta Pla especial 

Objectiu 1 

Garantir la protecció i el 

manteniment dels valors 

associats a la xarxa Natura 

Serres del litoral Central i a 

l’espai d’interès natural Massís 

del Garraf 

L’àmbit del PEU no inclou sòl no urbanitzable que formi part de l’espai 

d’interès natural del Garraf. 

L’ordenació del PEU preveu una zona de protecció (EP) al nord de 

l’àmbit que limita amb l’espai natural del Garraf per reduir els efectes 

ambientals i paisatgístics respecte aquest espai. Aquesta franja 

s’estendrà des de la cota 150 a la cota 140 (front oest) i cota 125 (front 

est) aproximadament. Per l’est la franja continuarà amb la mateixa 

amplada, en tot el marge que limita amb el camí de carena.  La franja 

de protecció es preveu d’una amplada mínima de 25 metres. 

Objectiu 2 

Minimitzar l’artificialització del 

sòl no urbanitzable associada 

al desenvolupament d’una 

activitat extractiva. 

La normativa del PEU estableix que caldrà  adoptar mesures per 

minimitzar els impactes sobre l’estabilitat dels talussos, l’erosió del 

terreny i l’alteració de les característiques edàfiques. S’hauran 

d’adoptar els criteris i mesures tècniques adequades en les condicions 

d’explotació i restauració del medi afectat per l’activitat extractiva. 

Objectiu 3 

Minimitzar l’impacte visual i 

paisatgístic derivat de 

l’activitat atenent els valors i 

components definits al Catàleg 

de paisatge de la Regió 

Metropolitana de Barcelona 

Acompanya el Pla especial l’estudi d’impacte i integració paisatgística 

que inclou mesures d’apantallament visual, manteniment d’arbrat i 

murs de pedra seca existent, entre d’altres mesures. 

 

El Pla de restauració incorporar en la fase de disseny, extracció i 

restauració les corresponents mesures de restauració per facilitar la 

integració de les actuacions en l’entorn. 

 

Preveu la integració paisatgística mitjançant la revegetació amb 

espècies herbàcies, arbustives i arbòries autòctones, evitant plantes 

exòtiques o invasores. 

Preservar els valors paisatgístics dels entorns de l’àrea per ser 

d’interès natural. 

Previsió en el PEU dels terminis d’extracció i restauració màxims, i per 

fases, transcorreguts els quals, l’àmbit d’actuació assolirà la 

corresponent característica d’àrea restaurada. 

Objectiu 4  

Compatibilitzar els usos 

proposats amb la preservació 

del risc d’incendi forestal 

Manteniment d’una franja perimetral evolutiva en l’àrea confrontant 

amb el front d’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 disminuint 

del tot la càrrega de combustible i a continuació una franja de 

protecció de 25 metres de baixa combustibilitat. 

El projecte d’explotació inclou mesures de prevenció com cartells 

informatius, la neteja dels camins i vials d’accés i interiors de l’activitat 

netes d’elements que puguin propagar un foc, extintors, camió 

cisterna amb adaptador tipus racor barcelona per mànegues 

d’extinció, etc. També inclou  una pla d’autoprotecció (PA) bàsic. 
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OBJECTIUS AMBIENTALS Proposta Pla especial 

Objectiu 5 

Realitzar una gestió del cicle 

de l’aigua adequada tant en la 

fase de disseny com en la 

posterior explotació de 

l’activitat 

El PEU i el projecte d’explotació consideren que la màxima fondària 

d’explotació per tal de no afectar els possibles aqüífers és la cota 35 

msnm. 

 

Objectiu 6 

Prevenir la contaminació 

atmosfèrica tenint en compte 

la capacitat i vulnerabilitat de 

la Zona de Qualitat de l’Aire 5. 

Garraf-Penedès 

La normativa del PEU proposa determinacions en aquest sentit. 

El projecte d’explotació preveu mesures per reduir les emissions 

difuses de partícules associades a l’activitat extractiva en els accessos, 

vials de circulació i superfícies amb trànsit de vehicles, camions i 

maquinària (limitació de velocitat, cobrir els materials transportats 

pels vehicles, aspirar i/o escombrar i/o fer ruixats amb aigua als vials 

amb una IMD igual o superior a 6 camions/dia. En els aplecs de 

materials de l’activitat, instal·lar elements de protecció contra el vent i 

optimitzar l’alçada dels aplecs i reduir les alçades de caiguda lliure, de 

manera que en cap cas aquests superin l’alçada dels elements físics de 

protecció contra el vent. En les operacions de càrrega, descàrrega i/o 

manipulació de materials pulverulents amb camions o maquinària en 

apilaments, tremuges i similars, s’instal·laran sistemes per minimitzar 

l'emissió de partícules (aspiració localitzada de partícules, ruixat o 

similar). I en la planta i operacions de tractament (tamisos, garbells, 

classificadors, cintes transportadores, elevadors de materials), 

dispositius de captació o sedimentació i vehiculació cap a sistemes de 

depuració, etc.  

 

Objectiu 7 

Minimització de les emissions 

de gasos amb efecte 

d’hivernacle vinculades al pla o 

programa. 

L’exercici de l’activitat preveu el control de les emissions de particulars 

sedimentables i el manteniment d’aquetes per sota dels nivells 

màxims admissibles. 

Objectiu 8 

 Prevenir i minimitzar els 

efectes de la contaminació 

acústica i lumínica evitant la 

dispersió lumínica 

La normativa del PEU preveu determinacions de compliment dels 

nivells d’immissió sonora establerts per l’Ordenança reguladora del 

soroll i les vibracions de Vilanova i la Geltrú  i per la Llei 16/2002, de 

28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i al Mapa de 

capacitat acústica. 

No es preveuen elements d’il·luminació externa. Si s’escau, la 

normativa del PEU proposa determinacions en aquest sentit. 

Objectiu 9 

Minimitzar els impactes 

associats als residus inerts, 

runams de l’activitat 

La  normativa del PEU proposa determinacions en aquest sentit. 

 

El programa de restauració preveu que el material admissible serà 

exclusivament procedent d'excavació: terres, pedra o altres materials 

originats en l'excavació del sòl. 

 

L’alternativa proposada del Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran 

inclou en la normativa del pla un conjunt de determinacions ambientals per tal de prevenir i corregir les 

possibles repercussions ambientals del pla i que es detallen en l’apartat 9. 

 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     102 

 

8. AVALUACIÓ IMPACTES AMBIENTALS 

 

Pel que fa als potencials impactes ambientals, la següent taula especifica per a cada factor ambiental, el 

tipus d’impacte, la seva valoració, les mesures correctores proposades, i l’impacte residual.  
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 CARACTERÍSTIQUES PRÈVIES IMPACTES MESURES CORRECTORES 

FACTOR AMBIENTAL CARACT. FACTOR/ 

GRAU VULNERABILITAT 

 

TENDÈN

CIA   

TIPUS D’IMPACTE 

PREVIST 

GRAU 

D’AFECCIÓ 

(1) 

AVALUACIÓ 

DE L’IMPACTE  

(2) 

MESURES CORRECTORES /  

 

EFICÀCIA DE LES 

MESURES 

CORRECTORES. 

IMPACTE RESIDUAL 

NECESSITAT DE 

MANTE-

NIMENT 

(3) 

PLA DE 

SEGUIMENT 

IMPACTE 

RESIDUAL 

QUALITAT 

ATMOSFÈRICA 

Augment de les partícules en 

suspensió durant la fase 

d’explotació 

 

Impacte per l’increment 

de contaminants derivats 

de la combustió de 

carburants 

Estable 

Notable, 

negatiu, directe, 

acumulatiu, a 

curt termini, 

temporal, 

reversible, 

recuperable, 

irregular, 

discontinu 

Localitzat i 

proper i 

extensiu  a 

l'origen 

Sever 

Regs periòdics mitjançant la instal·lació 

d’una xarxa de regs per aspersió o cubes 

en camins, vials de circulació, places i 

zones de treball.  

Limitar la velocitat dels vehicles. 

Utilització de camions banyera més 

eficients i amb baixes emissions i 

conducció eficient. Cobriment amb lones 

del material transportat. Sistemes de 

captació local. 

Reduir l’activitat en períodes de vent. 

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. 

Incorporar les mesures establertes en el Pla 

de Millora de Qualitat de l’Aire 2015-2020 

per tal de minimitzar l’emissió de PM10. 

 

 

Bona eficàcia, però 

resta un impacte 

residual 

Amb seguiment 

de les mesures 

Durant la fase 

d’explotació 

Moderat- 

Compatible 

SOROLL Increment del nivell sonor durant 

la fase d’explotació 

Estable 

Mínim, 

negatiu, directe, 

a curt termini, 

temporal, 

reversible, 

recuperable. 

Localitzat i 

proper a 

l’origen 

Compatible 

Compliment dels nivells d’immissió sonora 

establerts per l’Ordenança reguladora del 

soroll i les vibracions de Vilanova i la Geltrú  

i per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica i 

al Mapa de capacitat acústica. 

La maquinària utilitzada en l’obra haurà 

d’ajustar-se a les prescripcions que 

estableix la normativa vigent. Evitar la 

instal·lació del parc de maquinària i la 

planta de tractament d’àrids proper a 

indrets sensibles acústicament. 

 

Bona eficàcia, però 

resta un impacte 

residual 

Sense 

manteniment 

Durant  

la fase 

d’explotació 

Compatible 

HIDROLOGIA 

SUPERFICIAL I 

SUBTERRÀNIA 

Afecció de l’aqüífer considerat a 

la cota 20 msnm. 

 

Existeixen dos cursos d’aigua 

superficials no permanent que 

afecten l’àmbit i que perden la 

seva traça a la zona d’explotació: 

el torrent d’en Guardiola pel nord 

i un torrent innominat per la 

Estable 

Notable, 

negatiu, directe, 

simple, a curt 

termini, 

permanent, 

recuperable 

Localitzat i 

proper a 

l'origen 

Compatible  

Mantenir la màxima fondària d’explotació a 

la cota 35 msnm per sobre del límit superior 

de l’aqüífer. 

 

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. 

 

Bona eficàcia; 

sempre resta un 

impacte residual 

Sense 

manteniment 

Durant la fase 

d’explotació i 

restauració 

Compatible 
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 CARACTERÍSTIQUES PRÈVIES IMPACTES MESURES CORRECTORES 

FACTOR AMBIENTAL CARACT. FACTOR/ 

GRAU VULNERABILITAT 

 

TENDÈN

CIA   

TIPUS D’IMPACTE 

PREVIST 

GRAU 

D’AFECCIÓ 

(1) 

AVALUACIÓ 

DE L’IMPACTE  

(2) 

MESURES CORRECTORES /  

 

EFICÀCIA DE LES 

MESURES 

CORRECTORES. 

IMPACTE RESIDUAL 

NECESSITAT DE 

MANTE-

NIMENT 

(3) 

PLA DE 

SEGUIMENT 

IMPACTE 

RESIDUAL 

banda est. La innundabilitat no 

afecta elements vulnerables. 

 

 

 

Adoptar mesures per evitat el vessament 

accidental de residus de màquines i 

camions en el transport i manipulació de 

substàncies industrials líquides com ara 

carburant de camions, olis, etc.) i en 

l'activitat derivada del manteniment de 

maquinària. 
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 CARACTERÍSTIQUES PRÈVIES IMPACTES MESURES CORRECTORES 

FACTOR AMBIENTAL CARACT. FACTOR/ 

GRAU VULNERABILITAT 

 

TENDÈN

CIA   

TIPUS D’IMPACTE 

PREVIST 

GRAU 

D’AFECCIÓ 

(1) 

AVALUACIÓ 

DE L’IMPACTE  

(2) 

MESURES CORRECTORES /  

 

EFICÀCIA DE LES 

MESURES 

CORRECTORES. 

IMPACTE RESIDUAL 

NECESSITAT DE 

MANTE-

NIMENT 

(3) 

PLA DE 

SEGUIMENT 

IMPACTE 

RESIDUAL 

GEOLOGIA I 

GEOMORFOLOGIA 

Canvis morfològics del 

territori. 

Aparició de nous fronts, talussos 

de roca. 

Aparició de zones d’ocupació 

temporal de materials i de terres 

vegetals 

RIscos d'inestabilitat de vessants 

 

Estable 

Notable, negatiu, 

directe, acumulatiu, a 

curt termini, temporal, 

irreversible, 

irrecuperable, 

irregular, discontinu 

Localitzat i 

extensiu i 

proper a 

l'origen 

Crític – 

Sever 

 

Assegurar estabilitat estructural i integració 

paisatgística: els fronts d’explotació serà de 

20 m d’amplada, amb un angle de talús 

màxim de 75º. Els bancs de restauració de 

2 m i a cota 95 de 15 m d’amplada 

 

La pendent màxima dels talussos 30º, 

excepte en zones de tàlveg (més suau) i el 

banc més fondo que serà l'aflorament 

rocós. 

 

Ubicació dels acopis i abassegaments fora 

de les zones sensibles ambientalment. 

 

Utilització de terres netes provinents de 

l’exterior, com a rebliment per recuperar la 

morfologia originària del terreny. 

 

Revegetació dels nous talussos.  

 

Bona eficàcia, però 

resta un impacte 

residual 

 

Amb 

manteniment 

Durant la fase 

d’explotació i 

restauració  

Moderat-

Sever 

EDAFOLOGIA (SÒLS) Pèrdua de sòl fèrtil 

Compactació del sòl 

Contaminació per abocament 

incontrolats de residus i per 

possibles escapaments 

d’afluents líquids 

 

Estable 

Notable, negatiu, 

directe, acumulatiu, a 

curt termini, temporal, 

irreversible, 

irrecuperable, 

irregular, discontinu 

Localitzat i 

extensiu i 

proper a 

l'origen 

Sever 

Encintat.  

Decapatge i abassegament dels sòls per 

emprar-lo posteriorment en la restauració.  

Subsolat i fressat de les superfícies 

afectades. 

Elaborar un Pla de gestió de residus com a 

part integrant del Programa de restauració. 

Disposar de contenidors de recollida 

selectiva donant compliment a les 

normativa vigent reguladora de residus.  

 

Bona 

eficàcia 

Amb 

manteniment 

Durant la 

fase 

d’explotació i 

restauració 

Compatible 
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 CARACTERÍSTIQUES PRÈVIES IMPACTES MESURES CORRECTORES 

FACTOR AMBIENTAL CARACT. FACTOR/ 

GRAU VULNERABILITAT 

 

TENDÈN

CIA   

TIPUS D’IMPACTE 

PREVIST 

GRAU 

D’AFECCIÓ 

(1) 

AVALUACIÓ 

DE L’IMPACTE  

(2) 

MESURES CORRECTORES /  

 

EFICÀCIA DE LES 

MESURES 

CORRECTORES. 

IMPACTE RESIDUAL 

NECESSITAT DE 

MANTE-

NIMENT 

(3) 

PLA DE 

SEGUIMENT 

IMPACTE 

RESIDUAL 

FAUNA  

Molèsties en la reproducció 

 

Alteració d’hàbitats i territoris 

 

Fragmentació d’hàbitats i 

trencament de la connectivitat 

entre poblacions 

 

El fondo d’en Guardiola s’inclou a 

l’àrea delimitada com a àrea 

prioritàries de reproducció, 

alimentació, dispersió i 

concentració local de les espècies 

d’aus amenaçades a Catalunya.  

Estable 

 

Notable, negatiu, 

directe, acumulatiu, a 

llarg termini, 

permanent, 

irreversible, 

recuperable, 

discontinu 

 

Localitzat, 

extensiu i 

lluny a 

l'origen 

Moderat - 

Sever a Sever-

Crític (a manca 

de dades 

concretes de 

poblament) 

 

Efectuar els treballs de desbrossada fora 

dels períodes reproductors per a la fauna 

(febrer-juny). 

 

Elaborar un Pla de gestió de fauna per 

establir les principals actuacions a dur a 

terme per a la protecció de la fauna, i definir 

el calendari de desbrossades, moviments de 

terres (principalment les operacions de 

decapatge) i voladures. El calendari, en 

concret, adaptat als períodes de 

reproducció, cria i campeig de l’àliga 

cuabarrada (Aquila fasciata).  

 

Restauració integrada de les zones 

explotades amb vegetació autòctona. 

 

Minimitzar la destrucció d’hàbitats amb el 

marcatge de l’àmbit.  

 

Bona eficàcia, tot i 

la pèrdua efectiva 

d'hàbitats. Impacte 

residual. 

Proposta de mesures 

compensatòries: 

MC.1 i MC.2 

Amb 

manteniment 

Durant la 

fase 

d’explotació 

Compatible-

Moderat 

VEGETACIÓ-

BIODIVERSITAT 

Impacte directe per pèrdua de 

comunitats vegetals. Afectació 

indirecte de les comunitats 

vegetals adjacents a l’explotació 

 

Presencia de comunitats d’interès 

ecològic: pinedes mediterrànies, 

matollars termomediterranis i 

predesèrtics, i prats mediterranis 

rics en anuals, basòfils). Segons la 

Directiva Hàbitats, són hàbitats 

d’interès comunitari: codi 6220 

Prats mediterranis rics en anuals, 

basòfils (Thero-Brachypodietalia). 

 

Estable 

Notable, negatiu, 

directe, simple, a curt 

termini, permanent, 

reversible, 

recuperable 

Localitzat i 

proper a 

l'origen 

Sever- 

Moderat 

 

Encintat acurat de la zona. 

 

Revegetació generalitzada dels fronts 

d’explotació i explanada (plaça inferior de 

restauració) amb vegetació herbàcia, 

arbustiva i arbòria  autòctona.  

 

Regs periòdics i manteniment de les 

plantacions de revegetació. 

 

Trasplantament oliveres afectades 

 

Per afavorir l’habitat dins de la zona 

d’explotació: 

- preveure en el projecte de restauració 

que en algunes zones, en alguns talussos o 

bermes es posi poca terra vegetal (pocs 

centímetres) per tal de crear unes 

condicions similars a les dels parts secs.  

- introduir en algunes zones  petits claps 

de vegetació de prats xeròfils (del mateix 

àmbit) per tal que vagin servint de punt de 

recolonització de les espècies 

característiques.  

Bona 

Eficàcia. Impacte 

residual.  Proposta de 

mesures 

compensatòries. 

Proposta de mesures 

compensatòries: 

MC.3, MC.4, MC.5, MC.6 

i MC.7 

Manteniment 

de 

la restauració 

vegetal 

Durant la 

fase 

d’explotació i 

restauració 

Moderat-

Sever 
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 CARACTERÍSTIQUES PRÈVIES IMPACTES MESURES CORRECTORES 

FACTOR AMBIENTAL CARACT. FACTOR/ 

GRAU VULNERABILITAT 

 

TENDÈN

CIA   

TIPUS D’IMPACTE 

PREVIST 

GRAU 

D’AFECCIÓ 

(1) 

AVALUACIÓ 

DE L’IMPACTE  

(2) 

MESURES CORRECTORES /  

 

EFICÀCIA DE LES 

MESURES 

CORRECTORES. 

IMPACTE RESIDUAL 

NECESSITAT DE 

MANTE-

NIMENT 

(3) 

PLA DE 

SEGUIMENT 

IMPACTE 

RESIDUAL 

 

PAISATGE Alteració de la qualitat 

paisatgística, destacant 

l’impacte visual durant la fase 

d’explotació  

Estable 

Notable, negatiu, 

directe, simple, a curt 

termini, permanent, 

reversible, 

recuperable, periòdic, 

discontinu 

Localitzat i 

proper a 

l'origen 

Crític - Sever 

L’ordenació del PE preveu una zona de 

protecció (EP) al nord de l’àmbit que limita 

amb l’EIN Garraf.  

 

Restauració integrada de les zones 

explotades amb vegetació autòctona. 

Compatibilitzar les tasques de revegetació 

amb d’explotació, segons Projecte 

d’explotació i el Programa de restauració 

Apantallaments visual. 

Restauració morfològica i revegetació i 

apantallament del camí. 

 

Bona eficàcia; 

sempre resta un 

impacte residual. 

Proposta de mesures 

compensatòries: 

MC.8 i MC.9 

Seguiment de 

les 

mesures 

d'integració 

paisatgística 

Durant 

l’explotació i 

restauració 

Sever 

PATRIMONI 

NATURAL 

L’àmbit del PEU limita amb 

l’àmbit de protecció de l’espai 

natural del Massís del Garraf 

(PEIN), 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 

comunitària (LIC) 

 

 

Estable 

Notable, negatiu, 

directe, simple, a llarg 

termini, permanent, 

irrreversible, 

recuperable, periòdic, 

discontinu 

Localitzat i 

proper a 

l'origen 

Moderat 

L’ordenació del PE preveu una zona de 

protecció (EP) al nord de l’àmbit que limita 

amb l’espai natural del Garraf.  

 

Encintat estricte de l’àmbit de l’extractiva. 

 

Restauració integrada amb l’activitat 

d’explotació. 

 

Bona eficàcia; 

sempre resta un 

impacte residual. 

Proposta de mesures 

compensatòries: 

MC.10, MC.11 i MC.12 

Seguiment de 

les 

mesures 

Durant 

l’activitat/ 

Comprovació 

acabada 

l'activitat 

Compatible 
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 CARACTERÍSTIQUES PRÈVIES IMPACTES MESURES CORRECTORES 

FACTOR AMBIENTAL CARACT. FACTOR/ 

GRAU VULNERABILITAT 

 

TENDÈN

CIA   

TIPUS D’IMPACTE 

PREVIST 

GRAU 

D’AFECCIÓ 

(1) 

AVALUACIÓ 

DE L’IMPACTE  

(2) 

MESURES CORRECTORES /  

 

EFICÀCIA DE LES 

MESURES 

CORRECTORES. 

IMPACTE RESIDUAL 

NECESSITAT DE 

MANTE-

NIMENT 

(3) 

PLA DE 

SEGUIMENT 

IMPACTE 

RESIDUAL 

PATRIMONI 

CULTURAL 

A l’àmbit del PEU es localitzen 

construccions de pedra seca.  

 

En bon estat: 

-277 (x 392425, y 4567673; alt. 

99) 

-278 (x 391991, y 4568090; 

alt.132) 

 

En mal estat força enderrocat i 

poc accessibles: 

-283 (x 391951, y 4567766; 

alt.114) 

-284 (x 392161, y 4567729; 

alt.107) 

 

Font: Wikipedra i treball de camp 

 

Estable 

Notable, negatiu, 

directe, simple, a curt 

termini, permanent, 

recuperable 

Localitzat i 

proper a 

l'origen 

Moderat 

Seguiment durant el desbrossament, 

de l’existència de barraques o altres 

construccions de pedra seca en bon estat 

de conservació. 

 

Delimitar un entorn de protecció de les 

barraques per evitar afectacions. 

 

Conservar la barraca-margera (codi 277) 

situada a l’altitud 99 (x 392425, y 4567673) 

i adaptar-la a la zona no explotable 

(instal·lacions i serveis).  

 

Conservar la barraca (codi 278)situada a 

l’altitud 132 (X 391991, Y 4568090) en el 

seu emplaçament. I mantenir l’entorn per 

evitar deteriorament i invasió de vegetació.   

 

Es valora no viable tècnicament el trasllat 

de les barraques situades a l’altitud 107 i 

114 pel seu mal estat (enderrocs 

importants i envaïdes de matoll) i 

inaccessibilitat. 

 

Bona eficàcia 

 

Seguiment de 

les mesures i 

Manteniment i 

desbrossada 

(radi 3m) 

Durant 

l’explotació i 

restauració 

Compatible-

Moderat 

INFRAES-TRUCTURES 

I ELEMENTS DE 

L’ENTORN HUMÀ 

Afectació del camí veïnal de Mas 

Parellada 

Estable 

Notable, positiu, 

directe, simple, a 

curt termini, 

permanent, 

irreversible, continu 

Localitzat i 

proper a 

l'origen 

Moderat 

Desviament i millora de camí afectat. 

Restauració morfològica i revegetació del 

camí i apantallament visuals  
Alta eficàcia i baix 

impacte residual 
Manteniment 

Durant la 

fase 

explotació i 

restauració 

Compatible 
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 CARACTERÍSTIQUES PRÈVIES IMPACTES MESURES CORRECTORES 

FACTOR AMBIENTAL CARACT. FACTOR/ 

GRAU VULNERABILITAT 

 

TENDÈN

CIA   

TIPUS D’IMPACTE 

PREVIST 

GRAU 

D’AFECCIÓ 

(1) 

AVALUACIÓ 

DE L’IMPACTE  

(2) 

MESURES CORRECTORES /  

 

EFICÀCIA DE LES 

MESURES 

CORRECTORES. 

IMPACTE RESIDUAL 

NECESSITAT DE 

MANTE-

NIMENT 

(3) 

PLA DE 

SEGUIMENT 

IMPACTE 

RESIDUAL 

RISC D’INCENDIS 

FORESTALS 

Vilanova i la Geltrú es troba entre 

les zones d’alt risc d'incendi 

forestal durant el període 

comprès entre el 15 de juny i el 

15 de setembre, tots dos 

inclosos. 

L’àmbit de l’extractiva limita amb 

zones de risc moderat o risc molt 

alt. 

Estable 

Notable, negatiu, 

indirecte, acumulatiu, 

a curt i llarg termini, 

permanent, 

reversible, 

recuperable, 

discontinu. 

Extensiu i 

proper a 

l'origen 

Moderat 

 

Manteniment d’una franja perimetral 

evolutiva en l’àrea confrontant amb el front 

d’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 disminuint del tot la càrrega de 

combustible i a continuació una franja de 

protecció de 25 metres de baixa 

combustibilitat,  d’acord amb el Decret 

64/1995, de 7 de març, i la Llei 5/2003, de 

22 d'abril, i segons les característiques que 

estableix el Decret 123/2005, de 14 de 

juny. 

 

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. 

 

Senyalització vertical 

Alta eficàcia i baix 

impacte residual 

Amb 

manteniment 

Durant la 

fase 

d’explotació i 

restauració 

Compatible 

 
NOTES: 

(1) El grau d’afecció farà referència a aquelles característiques d’avaluació que realment siguin indicadores del grau d’afecció. En aquest sentit, es tindrà especial consideració als següents aspectes: 

− Magnitud de l’afecció. Afecció a factors ambientals i paràmetres ambientals d’interès. Superfície i magnitud de l’afecció. Quantitat i qualitat del factor modificat. 

− Caracterització dels impactes. Especialment es tractaran els següents aspectes definitoris: 

 Reversibilitat, Persistència i Recuperabilitat. 

 Intensitat. 

 Incidència. 

 Tipus d’efecte (simple, acumulatiu, sinèrgic). 

 Aparició de l’impacte. 

 Possibilitat de correcció (correcció amb l’aplicació de mesures correctores). 

(2) Avaluació segons l’impacte Compatible, Moderat, Sever, Crític. 

(3) Necessitat o no de realitzar un manteniment i/o seguiment després de l’aplicació d’una determinada mesura correctora. 
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9. MESURES AMBIENTALS COMPENSATÒRIES  

 

A continuació es relacionen una sèrie de propostes que conformaran les mesures ambientals 

compensatòries derivades de l’àrea d’explotació que afectarà a l’espai del Fondo d’en Guardiola, àmbit 

que limita amb el Parc del Garraf. I que es relacionen en la taula de l’apartat 8. Avaluació impactes 

ambientals. L’objectiu de les mesures ambientals compensatòries és mitigar els impactes ambientals 

residuals sobre la biodiversitat, principalment pel que fa a l’afectació a hàbitats d’interès comunitari de 

caràcter prioritari, l’avifauna amenaçada i la connectivitat amb el límits actuals del Parc del Garraf.  

MESURES COMPENSATORIES IMPACTES RESIDUALS SOBRE LA BIODIVERSITAT  

CRITERI 

 

MESURES COMPENSATORIES  PRIORITAT 

A/M/B 

FAUNA 
 

 

Compensar l’impacte sobre la fauna en 

l’àmbit del  Fondo d’en Guardiola, àrea 

d’importància per a la avifauna 

amenaçada, delimitada com a àrea 

prioritàries de reproducció, 

alimentació, dispersió i concentració 

local de les espècies d’aus 

amenaçades a Catalunya. 

 

 

 

 

MC. 1 Contractar els serveis de biòlegs especialistes en 

ornitologia principalment de les espècies protegides i 

amenaçades com l’àliga cuabarrada per a la realització 

d’estudis i seguiment de la implantació de les mesures i la 

seva efectivitat. 

 

MC. 2 Creació d’hàbitats favorables a la nidificació de 

determinades espècies d’ocells rupícoles a l’indret, 

mantenint alguns racons de la pedrera actualment en 

explotació on no hi hagi activitat, sense freqüentar, sense 

modificar ni accedir-hi durant tot l’any. 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

A 

VEGETACIÓ-BIODIVERSITAT 
 

 

Millora de l’estat de conservació de 

l’hàbitat d’interès: Hàbitat 6220 Prats 

mediterranis rics en anuals, basòfils 

(Thero-Brachypodietalia) 

 

 

MC. 3 Convenis amb la universitat per projectes 

d’investigació sobre la millora de l’estat de conservació 

dels hàbitats d’interès, implantació de les mesures i 

seguiment. 

 

MC. 4 Restauració i manteniment dels prats per mitjans 

mecànics o per pasturatge.  

MC. 5 Acords amb pastors de la zona per tal de mantenir 

una càrrega ramadera (ovella i cabra) adequada pel 

manteniment de l’hàbitat. 

 

A 

 

 

 

 

M 

 

 

M 
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MESURES COMPENSATORIES IMPACTES RESIDUALS SOBRE LA BIODIVERSITAT  

CRITERI 

 

MESURES COMPENSATORIES  PRIORITAT 

A/M/B 

 

Disposar de les espècies autòctones 

protegides (margalló) i de la flora 

principal de l’hàbitat 6220.  

 

MC. 6 Creació i manteniment d'un viver d'espècies 

autòctones protegides (margalló) i de la flora principal de 

l’hàbitat 6220. Disposar d’un viver de planter de vegetació 

autòctona de les espècies d’interès de la zona a partir de 

plançons de la zona a explotar. I utilitzar en el procés de 

restauració integrada d'algun front de la mateixa 

explotació les espècies del viver.  

 

MC. 7 Signatura de conveni amb universitat i/o entitats de 

conservació per a dur a terme la creació i gestió del viver, 

etc. 

 

 

 

A 

 

 

A 

  

PAISATGE  

 

Disminuir àrea d’explotació i 

compensar 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 comunitària (LIC). 

Mantenir  i potenciar la connectivitat 

funcional i ecològica dels sistemes 

naturals (corredors biològics de fauna, 

integració paisatgística, etc.) amb el 

Parc del Garraf. 

 

MC. 8 Creació i manteniment com a zona de no explotació 

d’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.  

 

MC. 9  Treballs de desbrossada de terreny al voltant de 

les barraques de pedra seca i tasques de manteniment 

 

 

A 

 

A 

 

 

 

  

ESPAI NATURAL / EDUCACIÓ AMBIENTAL  

Aprofitament didàctic i educatiu 

(valors naturals i patrimonials, 

divulgació de les aplicacions del 

material extret, activitats de 

sensibilització ambiental, etc.) 

MC. 10 Col·locació de senyalització sobre les 

característiques de l’explotació i el recurs per donar a 

conèixer les aplicacions finals del producte extret de la 

pedrera.  

M 

MC. 11 Col·locació de senyalització-panell informatius amb 

continguts sobre la vegetació potencial, la restauració i, les 

barraques com a patrimoni construït i paisatgístic. 

M 

MC. 12 Conveni de guiatge amb empreses educació 

ambiental de la zona. 
B 

MC. 13. Col·laboració en esdeveniments o actes de 

conscienciació mediambientals 
A 
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PRESSUPOST 

A continuació es fa una valoració estimada dels costos de les mesures ambientals compensatòries 

proposades. Estimació orientativa considerant que algunes de les mesures es proposen d’execució anual. 

 

MC. 1 Contractar els serveis de biòlegs especialistes en ornitologia principalment de les espècies 

protegides i amenaçades com l’àliga cuabarrada per a la realització d’estudis i seguiment de la 

implantació de les mesures i la seva efectivitat...................................................................................estudi:1.700,00€ 

......................................................................................................................................................................seguiment: 750€/any 

 

MC. 2 Creació d’hàbitats favorables a la nidificació de determinades espècies d’ocells rupícoles a l’indret, 

mantenint alguns racons de la pedrera actualment en explotació on no hi hagi activitat, sense freqüentar, 

sense modificar ni accedir-hi durant tot l’any.................................................... inclòs en el projecte d’explotació. 

 

MC. 3 Convenis amb la universitat per projectes d’investigació sobre la millora de l’estat de conservació 

dels hàbitats d’interès, implantació de les mesures i seguiment. Despeses formalització.  

.............................................................................................................................................................................................2.500,00€ 

 

MC. 4 Restauració i manteniment dels prats per mitjans mecànics o per pasturatge......... a valorar en fase 

de restauració. 

 

MC. 5 Acords amb pastors de la zona per tal de mantenir una càrrega ramadera (ovella i cabra) adequada 

pel manteniment de l’hàbitat.................................................................................................................................................-€ 

 

MC. 6 Creació i manteniment d'un viver d'espècies autòctones protegides (margalló) i de la flora 

principal de l’hàbitat 6220. Disposar d’un viver de planter de vegetació autòctona de les espècies 

d’interès de la zona a partir de plançons de la zona a explotar. I utilitzar en el procés de restauració 

integrada d'algun front de la mateixa explotació les espècies del viver. ..................................................1.800,00€  

 

MC. 7 Signatura de conveni amb universitat i/o entitats de conservació per a dur a terme la creació i 

gestió del viver, etc. Despeses formalització.  .................................................................................................. 2.500,00€ 

 

MC. 8 Creació i manteniment com a zona de no explotació d’una franja de protecció, perimetral al front 

d’explotació d’ampliació (ZE2), clau 23 que d’acord a la normativa urbanística actua funcionalment com 

“espai de pre parc” a l’espai de la Xarxa Natura 2000.................................... inclòs en el projecte d’explotació.  

 

MC. 9  Desbrossada de terreny al voltant de les barraques de pedra seca manteniment..........600,00 €/any 

MC. 10 Col·locació de rètols  informatius i divulgatius sobre les característiques de l’explotació i el recurs 

per donar a conèixer als habitants de la zona les aplicacions finals del producte extret de la pedrera. 

........................................................................................................................................................................................... 7.500,00 €  

 

MC. 11 Col·locació de rètols o panells informatius i divulgatius sobre la vegetació potencial i la 

restauració, les barraques com a patrimoni construït i paisatgístic. .......................................................7.500,00€  

 

MC. 12 Conveni de guiatge amb empreses educació ambiental de la zona. Despeses de formalització. 

........................................................................................................................................................................................... 1.300,00€ 

 

MC. 13 Col·laboració en esdeveniments o actes de conscienciació mediambientals.............1.500,00€/any 

 

 

Pressupost total estimat mesures ambientals compensatòries .........................................27.650€ 

       (inclou 2.850,00€ /any de mesures d’execució anual) 
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10. MESURES AMBIENTALS  

 

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. 

 

Així mateix caldrà que el pla d’explotació i el programa de restauració i l’estudi d’impacte ambiental de 

l’activitat adoptin les determinacions establertes al document d’abast per al desenvolupament de 

l’alternativa seleccionada, que es concreten en: 

 

- Valorar l’impacte derivat de la proposta, tenint en compte la dimensió i el mètode d’explotació, i 

garantir que l’exercici de l’activitat esdevé compatible amb la preservació dels hàbitats i espècies de 

fauna que formen part de la xarxa Natura Serres del litoral Central.  

 

- Desenvolupar l’activitat de manera gradual i simultània a la seva restauració, la qual ha d’anar dirigida 

a recuperar les funcions ecopaisatgístiques que caracteritzen l’àmbit d’estudi. Assegurar la 

preservació de les barraques de pedra –elements d’interès paisatgístics- i garantir la representativitat 

dels prats mediterranis anuals rics en basòfils, atenent el seu caràcter prioritari. 

 

 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     121 

 

 

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.). 

 

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 
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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.  

 

 

ANNEX 1. Relació d’espècies que s’haurien d’evitar en revegetació i en jardineria (DMAiH versió 

27.06.09) 

 

Arbres 

acàcia (Robinia pseudoacacia) 

ailant (Ailanthus altissima) 

freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 

freixe de flor (Fraxinus ornus) 

Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 

mimosa (Acacia dealbata) 

morera del paper (Broussonetia papyrifera) 

negundo (Acer negundo)  

troana (Ligustrum lucidum) 

 

 

Arbusts 

Amporpha fruticosa 

Baccharis halimifolia  

budlèia  (Buddleja davidii) 

cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) 

                              Cotoneaster tomentosa  

carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 

piracant (Pyracantha angustifolia) i  (P. crenatoserrata) 

pitospor (Pittosporum tobira) 

 

Plantes entapissants i reptants 

Campanetes (Ipomoea cf. indica) 

miraguà (Araujia sericifera) 

bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus  edulis) i (C. acinaciformis) 

bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 
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cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)  

Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 

lligabosc (Lonicera japonica) 

Senecio angulatus /  Senecio tamoides 

Sicyos angulatus 

tradescantia Tradescantia fluminensis 

vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii) 

vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 

 

Plantes crasses i assimilables 

aloe maculat (Aloe maculata) 

atzavares o figuerasses (Agave sp.) 

Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 

figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima  O. stricta i O. linguiformis ) 

Einadia nutans 

 

 

Plantes aquàtiques 

Azolla sp. 

Cyperus eragrostis 

Elodea canadensis 

jacint d’aigua Eichhornia crassipes 

Ludvigia grandiflora  

Myriophyllum aquaticum 

 

Gramínies per a hidrosembra 

Paspalum saurae  

Eragrostis curvula 

 

Altres espècies (ornamentals, etc.)  

acant (Acanthus mollis)  

Arcthoteca calendula 

bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,  

canya (Arundo donax)                                                                                                   

Erigeron karvinskianus 

gasània (Gazania sp.) 

herba de la Pampa (Cortaderia selloana)  

nyàmera Helianthus tuberosus  

raïm de moro Phytolacca americana 

Senecio angulatus 

 

Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva 

demostrada capacitat invasora / de dispersió 

 

Aster pilosus 

Aster squamatus 

Datura stramonium 

Oxalis pes-caprae 

Tabac de jardí Nicotiana glauca 

Seneci del Cap Senecio inaequidens 

Solanum chrysotrichum   
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11. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL. SEGUIMENT I CÀLCUL D’INDICADORS 

 

La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes, estableix l’obligació de determinar 

mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució del planejament.  

 

D’acord amb l’article 29 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, el 

promotor del Pla, haurà de ser el responsable de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi 

ambient que comporti el desenvolupament del Pla. 

 

Per tal de poder realitzar el seguiment de l’aplicació i la incidència real de les mesures proposades pel 

present Pla, així com de la seva incidència en els objectius ambientals, es proposa un conjunt 

d’indicadors i un programa de vigilància ambiental vinculats directament als objectius ambientals i 

als aspectes ambientalment rellevants detectats en l’EAE, i, l’emissió de diferents informes de 

verificació i seguiment.  

 

Aquest informes de seguiment hauran d’incorporar una descripció del grau d’aplicació de les mesures 

previstes pel Pla i, si és possible, de la seva incidència en l’àmbit d’estudi; així mateix, haurà d’incorporar 

una valoració del grau de compliment dels objectius ambientals de l’EAE o qualsevol altra determinació 

continguda en el document resum i en la declaració ambiental estratègica del procediment d’avaluació 

ambiental. Finalment, caldrà recollir totes les dificultats o incidències detectades en el procés de 

desplegament del Pla, així com aquelles experiències d’èxit que calgui destacar. També s’aportarà el 

càlcul actualitzat dels indicadors de seguiment ambiental.  

 

Es proposa que els informes periòdics de seguiment s’estableixen tenint en compte els terminis 

determinats en altres declaracions o controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat per 

l’autorització o la llicència, s’estableixi el termini de cada cinc anys, d’acord a les revisions del Programa 

de restauració que s’ha de revisar cada cinc anys i modificar-se, si és el cas, per adequar-se als canvis de 

l’explotació o dels usos previstos del sòl una vegada finalitzada l’activitat.  

 

Aquests informes els haurà de realitzar l’òrgan promotor del Pla Especial (gestor de l’activitat) i hauran 

de trametre una còpia a l’òrgan ambiental (en aquest cas l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental de 

Barcelona) als efectes del seguiment previst a l’annex IV, punt 9, de la llei 21/2013, del 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental.  

 

10.1 Objecte del pla de seguiment 

 

El Pla de Seguiment tindrà per objecte: 

- Seguiment dels diferents paràmetres ambientals per tal Comprovar i verificar els impactes 

ambientals previstos en el present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) del Pla especial urbanístic 

Coll Ferran a Vilanova i la Geltrú, i fer-ne l'avaluació. 

- Controlar la correcta execució de les mesures preventives, correctores i compensatòries 

d’impacte ambiental previstes. 

- Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives correctores i compensatòries establertes i 

executades. Si es comprova que les mesures no són eficaces, determinar-ne les causes i definir 

les mesures correctores complementàries adients, perquè jo siguin. 
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- Detectar impactes significatius no previstos i proposar les mesures adequades que cal aplicar. 

- Detectar durant el seguiment errors d'avaluació en la magnitud dels impactes ambientals. En 

aquest cas serà necessari modificar, anul·lar o redefinir les mesures correctores proposades. 

- Informar de manera sistemàtica als agents implicats sobre els aspectes objecte de vigilància. 

 

El desenvolupament del Pla de Seguiment requerirà la redacció d’informes de seguiment que hauran 

de complir els següents objectius: 

 

- Assegurar el compliment de totes les mesures contemplades en el document. 

- Fer accessible la informació. 

- Deixar constància documental de qualsevol incidència en el seu desenvolupament. 

 

Donat que l’avaluació del Pla forma part d’un desenvolupament del planejament en cascada, en les 

successives fases de desenvolupament i aplicació del planejament es concretaran i adaptaran els 

documents de seguiment: programa de vigilància ambiental, indicadors ambientals i informes de 

seguiment. 

 

10.2 Programa de vigilància ambiental 

 

El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) és la eina per al seguiment ambiental del Pla. 

La legislació per a l’avaluació ambiental de plants i programes sol·licita, a més de la proposta de mesures, 

establir mecanismes de supervisió i control, o el que s’anomena programa de vigilància ambiental. El 

PVA comporta el control i supervisió de documentació, obres i, finalment l’explotació o ús de les 

activitats definides pel planejament. 

En aquests supòsits el projecte d'explotació i el programa de restauració de l’activitat extractiva  inclourà 

un PVA amb les mesures preventives o correctores que cal adoptar per garantir els objectius ambientals 

fixats en l’EAE.  

L’aplicació del programa de vigilància ambiental, durant les diferents etapes, caldrà realitzar-la a través 

de la contractació d’una Direcció Ambiental especialitzada (DA). 

Els objectius del Programa de Vigilància Ambiental (PVA) es concreten en els següents aspectes: 

a) La verificació dels impactes inicials previstos que es realitzarà a partir de l'inici de l’activitat i 

comportarà el seguiment dels indicadors significatius dels canvis que puguin patir els diferents 

vectors ambientals. 

b) La verificació de les mesures preventives i correctores necessàries per evitar afectacions als 

aspectes ambientalment rellevants detectats en l’EAE. 

c) El control d'aplicació de les mesures correctores, el qual es realitzarà tant en la fase d’explotació 

com de restauració. 

El present Pla de vigilància ambiental, s'ha de considerar com l'eina de referència i base per a dur a 

terme el seguiment dels paràmetres ambientals, verificar l'aparició dels impactes previstos, i l'aplicació 

de les mesures correctores proposades.  

A continuació es descriuen les actuacions encaminades a la protecció del patrimoni natural, paisatgístic 

i cultural. Les diferents accions es poden agrupar segons la seva incidència sobre diferents aspectes 
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ambientals (l’aigua, vegetació, fauna, paisatge, etc.) i patrimonials (restes arqueològiques, barraques de 

pedra seca), o segons la seva incidència sobre les diferents fases de les intervencions (moviments de 

terres, rehabilitació, execució de camins, etc.) en els àmbits de control següents: 

• Control i vigilància de les superfícies i elements afectats per les obres.  

• Control i vigilància de la restauració vegetal i paisatgística dels terrenys.  

• Control i vigilància de les esbrossades.  

• Control de les mesures per a la protecció de la fauna.  

• Control i vigilància de les mesures per a la protecció de les aigües superficials i subterrànies, i 

dels recursos hídrics.  

• Control i vigilància de la qualitat atmosfèrica i acústica.  

• Control de la gestió correcta dels residus.  

• Gestió i protecció del patrimoni històric i cultural.  

 

Al mateix temps, les accions de control també es poden agrupar d’acord amb el moment de la seva 

aplicació, en:  

 

• Accions a dur a terme prèviament a l’inici de l’activitat. 

• Accions a dur a terme durant l’execució de l’activitat. 

 

El programa de Vigilància Ambiental es dividirà en tres fases: 

1. Fase prèvia 

2. Fase d’explotació 

3. Fase d’explotació-restauració 

 

1. Fase prèvia 

Previ a l’inici del desenvolupament del pla o de les obres, el promotor redactarà el PVA específic de 

l’obra, el qual haurà de considerar, d’una banda, el PVA inclòs en l’EAE del pla, els requeriments establerts 

a la Declaració Ambiental Estratègica, així com tota la informació ambiental d’aplicació al pla o 

actuacions.  

2. Fase d’explotació 

A continuació es presenta una taula resum dels àmbits i les accions de control ambiental a considerar 

en un PVA en fase d’explotació, així com en intervencions que indirectament puguin tenir un incidència.  

 

Aquest llistat s’ha elaborat a partir de la Guia per a la redacció i execució dels programes de vigilància 

ambiental d’infraestructures viàries a Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya (2012). 

 

 

 

 

ÀMBIT DE 

CONTROL 

ACCIONS DE CONTROL ABAST PERIODICITAT 
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ÀMBIT DE 

CONTROL 

ACCIONS DE CONTROL ABAST PERIODICITAT 

Control de la 

integració de les 

prescripcions 

ambientals 

• Verificar el grau d’integració de 

les prescripcions i condicions 

ambientals definides al Pla i per 

l’òrgan ambiental en el projecte 

de les intervencions. 

 

Tot l’àmbit de les 

intervencions i 

entorn de 

protecció. 

Abans de l’inici de 

les intervencions. 

 

Control i vigilància 

de les superfícies i 

elements afectats 

per l’activitat 

 

 

 

• Elaboració i aprovació d’un Pla 

de senyalització:  

- Delimitació de l’ocupació 

temporal i les zones de treball. 

- Abalisament de zones i 

elements d’interès ambiental o 

patrimonial. 

 

 

Tot l’àmbit de les 

intervencions i 

entorn de 

protecció, en 

especial masses 

forestals, 

exemplars 

vegetals o 

paisatgístics 

d’interès. 

 

Abans de l’inici de 

les intervencions i 

durant les 

intervencions. 

 

Control i vigilància 

de les esbrossades 

 

• Control dels treballs de 

desbrossada en el perímetre de 

protecció de 25 m i espais de 

protecció (EP) 

-Marcatge dels exemplars 

d’interès. 

- Control dels treballs de 

desbrossada. 

- Correcta gestió de restes 

vegetals. 

 

 

Tot l’àmbit de les 

intervencions i 

entorn de 

protecció. 

 

Diària mentre durin 

els treballs de 

desforestació 

 

Mesures per a la 

protecció de la 

fauna 

 

• Evitar que es produeixi 

l’ocupació innecessària de zones 

d’interès faunístic.  

• Adoptar la mesures de realitzar 

les estassades forestals entre el 

mes d’agost i els mesos de 

gener o febrer per evitar 

molèsties en la nidificació de les 

aus. 

• Organitzar les voladures en 

funció del període de nidificació 

 

En tot l’àmbit de 

l’activitat i 

especialment en 

els límits amb 

l’espai natural 

protegit  o espais 

d’especial interès 

per a la fauna. 

 

Durant tot el temps 

que durin les 

intervencions i 

especialment en 

època de nidificació 

de les aus. 
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ÀMBIT DE 

CONTROL 

ACCIONS DE CONTROL ABAST PERIODICITAT 

de les poblacions faunístiques 

potencialment afectades, per 

prevenir i minimitzar els 

impactes sobre la fauna. 

 

Avaluació i control 

de qualitat de les 

diferents etapes 

del procés de 

restauració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seguiment i avaluació de la 

restauració segons el Protocol 

per al seguiment i l'avaluació 

continuada de la restauració en 

activitats extractives RESTOCAT, 

de la Direcció General de 

Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic i elaborat pel Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions 

Forestals (CREAF) de la 

Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

• Paràmetres 

d’avaluació/indicadors: 

- Risc geotècnic 

- Xarxa de drenatge 

- Erosió i degradació física 

- Qualitat dels substrats 

- Coberta vegetal 

- Caracterització de l’àrea 

- Integració paisatgística 

- Connectivitat ecològica 

- Fauna 

- Accions antròpiques 

impactants 

Zones en 

restauració i 

restaurades 

Durant els treballs 

de restauració i en la 

fase final de 

restauració 

 

Control i vigilància 

de les mesures per 

a la protecció de 

les aigües 

superficials i 

subterrànies i dels 

recursos hídrics 

 

 

• Control del risc de contaminació 

de les aigües superficials o 

subterrànies.  

 

Creuament amb 

cursos fluvials i 

zones properes a 

masses d’aigua 

subterrània. 

 

Durant tot el temps 

que duri l’activitat 

extractiva, i període 

de garantia si 

s’escau. 
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ÀMBIT DE 

CONTROL 

ACCIONS DE CONTROL ABAST PERIODICITAT 

 

Control i vigilància 

de la qualitat 

acústica 

 

• Control de la generació de 

soroll. 

 

 

 

Tot l’àmbit de les 

intervencions i 

entorn de 

protecció. 

 

Durant tot el temps 

de l’activitat 

extractiva 

 

Control i vigilància 

de la qualitat 

atmosfèrica  

 

• Control de l’aplicació de 

mesures per a la prevenció de 

l’emissió de pols i gasos.  

. 

• Control de les emissions de 

particulars sedimentables 

segons al metodologia descrita 

en la ITCVA-08. 

 

Tot l’àmbit de les 

intervencions i 

entorn de 

protecció. 

 

Durant tot el temps 

de l’activitat 

extractiva 

 

Control de la 

gestió correcta 

dels residus  

 

• Verificació i aprovació del Pla de 

gestió de residus de l’activitat.  

• Aprovació i seguiment dels 

gestors i transportistes 

autoritzats per l’ARC (Agència de 

Residus de Catalunya). 

 

Tot l’àmbit de les 

intervencions i 

entorn de 

protecció. 

 

Durant tot el temps 

de l’activitat 

extractiva. 

 

Gestió i prevenció 

dels béns 

arquitectònics, 

històrics i culturals  

 

• Si durant l’execució de l’activitat 

es troben restes o objectes amb 

valor arqueològic, es paralitzaran 

els treballs i es prendran les 

mesures adequades per a la 

protecció de les restes i 

comunicaran en el termini de 

quaranta-vull hores als Serveis 

Territorials a Barcelona del 

Departament de Cultura la 

possible.  

 

Tot l’àmbit del 

projecte, i, 

concretament, les 

zones on s’hagin 

identificat 

prèviament béns 

d’interès. 

 

A l’inici de les 

intervencions. 

    

 

 

3. Fase d’explotació-restauració. Indicadors 

Durant la fase de restauració els controls a realitzar son els comuns per avaluar l’eficiència de les mesures 

aplicades durant aquesta fase. 
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Els indicadors ambientals proposats per al seguiment del Pla proposats són els establerts en el document 

d’abast i que es relacionen a l’apartat 5.1 del present document. Aquets són 

 

Taula Indicadors per valorar la tendència desitjada 

Indicador Unitats 
Tendència 

desitjada 

1. Superfície de terrenys catalogats com hàbitats d’interès comunitari 

de caràcter prioritari  
m2 

potenciar 

2. Franja mínima de separació entre el límit de xarxa Natura i 

l’activitat extractiva  
m 

 

3. Consum de sòl de les instal·lacions associades a l’activitat 

extractiva 
m2  

4. Superfície de terrenys afectats per l’activitat extractiva/superfície 

total de l’àmbit segons fase d’explotació  
% fase  

5. Superfície de terrenys en explotació i/o explotats/Superfície de 

terrenys restaurats 
m2  

6. Grau d’artificialització del sòl no urbanitzable  %  

7. Superfície d’àmbit visible transformat i/o ocupat per activitat 

extractiva i instal·lacions associades per cadascuna de les fases 

d’explotació  

%  

8. Barraques de pedra preservades  Núm. mantenir 

9. Evolució de les emissions de CO2 tones  

10. Persones exposades a nivells sonors superiors als admesos Núm.  

 

4. Informes de seguiment 

 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment: 

 

- El promotor del Pla especial (ens gestor de l’activitat) serà el responsable de dur a terme el 

seguiment dels efectes sobre el medi ambient i realitzar els informes de seguiment del 

desenvolupament del sector. 

- El promotor haurà de trametre una còpia dels informes de seguiment del pla a l’òrgan ambiental 

(en aquest cas l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona). 

- Els informes de seguiment han d’incloure un llistat de comprovació de les mesures previstes al 

programa de vigilància ambiental. Ambdós s’han de publicar a la seu electrònica de 

l’Ajuntament. 

- L’informe de seguiment del pla s’elaborarà amb un termini de cada cinc anys, d’acord a les 

revisions del Programa de restauració, o d’acord els terminis determinats en altres declaracions 

o controls sectorials preceptius, l’autorització o la llicència d’activitat. 
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11. INCORPORACIÓ DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST  

 

11.1 Antecedents 

 

En data 20 de març de 2017, Cales de Pachs SA, promotor del pla, va presentar a l’òrgan ambiental un 

avanç de l’instrument de planejament junt amb el document inicial estratègic (DIE), a fi de sol·licitar 

l’emissió del document d’abast. 

Prenent com a base l’avanç del pla i el DIE, l’òrgan ambiental va emetre, amb data de 24 de juliol de 

2017, el document d’abast que determina l’abast de l’estudi ambiental estratègic (EAE) i els criteris, 

objectius i principis ambientals aplicables, i identifica les administracions públiques afectades i el públic 

interessat.  

 

11.2 Origen aportacions de les administracions i públic interessat. Avanç de pla 

 

En relació amb les consultes efectuades per l’OTAA a les administracions afectades i públic interessat 

en la fase d’avanç de pla, s’han rebut els següents informes. 

Taula 1. Administracions afectades i públic interessat consultades 

Fase  Administracions afectades i públic interessat 

consultades 

Informes  Data emissió 

informe 

Avanç 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental 

Document d’Abast 24/07/2017 

Autoritat del Transport Metropolità Favorable prescripcions tècniques 07/06/2017 

Departament de Territori i Sostenibilitat  

Agència Catalana de l’Aigua 

Favorable amb aportacions per al 

Document d’Abast 
14/06/2017 

 

Consell Comarcal del Garraf  

Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge 

 05/07/2017 

Agrupació per a la Protecció del Medi 

Ambient del Garraf. APMA 

 07/07/2017 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Amb prescripcions tècniques 17/07/2017 

Departament de Territori i Sostenibilitat  

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic 

Amb prescripcions tècniques 12/07/2017 

Departament d’interior  

Direcció General de Protecció Civil 

Amb prescripcions tècniques 08/09/2017 

Departament de Cultura de la Generalitat Favorable amb aportacions 16/08/2017 

Àrea Territori Sostenibilitat Diputació de 

Barcelona 

No emet informe  
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Octubre 2017 equip redactor efectua consulta 

sobre fauna a l’OTPN Parc Garraf 

(veure annex 12) 

Responen dient que es pot 

consultar el Pla de Conservació del 

Garraf 

27/11/2017 

 

 

 

11.3 Contingut i grau d’incorporació de les aportacions  

 

L’objectiu d’aquest punt és valorar com s’han pres en consideració els resultats de les consultes 

realitzades a les administracions afectades i el públic interessat. És per això que els apartats següents 

se centren en les aportacions rebudes i en la valoració de la integració d’aquestes en el Pla, l’EAE i 

l’avaluació ambiental. 

Les següents taules recullen les aportacions i consideracions dels diferents informes rebuts, d’acord 

amb la relació descrita a l’apartat anterior i com s’han incorporat en la documentació del Pla per a la 

seva aprovació inicial. 

 

Taula 2.  Incorporació de les determinacions del Document d’Abast. Fase d’avanç de Pla per a 

l’aprovació inicial 

DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST EN FASE D’AVANÇ 

INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 24/07/2017 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

Relació amb altres plans i programes 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     133 

 

DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST EN FASE D’AVANÇ 

INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 24/07/2017 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

Especificar i incorporar les determinacions que són d’aplicació 

a l’espai d’interès natural Massís del Garraf (Xarxa Natura 

Serres del litoral central).  I tenir en compte els principis i 

objectius de la Modificació del Pla especial de protecció del 

medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf. 

 

Tenir en compte les limitacions derivades de la XN Serres del 

Litoral Central, la qual està designada com a zona d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA) i declarada com zona d’especial 

conservació (ZEC) així com assegurar que el desenvolupament 

de la proposta esdevé compatible amb els objectius de 

protecció.  

 

Tenir en compte les determinacions de la Llei 42/2007, de 13 

de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, 

atenent la presència d’espècies que formen part de l’annex IV 

de la Llei esmentada, les quals han de ser objecte de mesures 

de conservació especials quant al seu hàbitat, amb la finalitat 

d’assegurar-ne la supervivència i reproducció en la seva àrea 

de distribució. 

 

Atenent l’adjacència a l’espai d’interès natural Massís del 

Garraf, s’haurà de garantir que la proposta s’ajusta als 

requeriments derivats de la Llei 12/1985, de 13 de juny, 

d’espais naturals, i del Decret 328/1992, de 14 de desembre, 

pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.  

 

 

L’EAE incorpora aquests aspectes i 

determinacions. Apartat 5  

 

 

Planejament territorial 

D’acord a l’article 2.17 activitats extractives, es recorda que 

s’ha de realitzar una anàlisi cost-benefici per tal de ponderar 

els valors naturals, ambientals enfront als valors d’explotació i 

la disponibilitat del recurs miner, fent especial èmfasi a la 

presència dels espais d’especial protecció esmentats 

anteriorment. 

 

En el punt 6 de la Memòria d’ordenació s’inclou 

un anàlisi cost-benefici dels valors naturals, 

ambientals enfront als valors d’explotació i la 

disponibilitat del recurs miner. 

Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de 

Barcelona. Incorporar  els objectius de qualitat paisatgística 

que li són d’aplicació a la unitat paisatgística UP5. Garraf 

L’EAE (apartat 5 )incorpora els objectius de 

qualitat paisatgística per a la UP5 Garraf 

Carta del Paisatge del Garraf. Actualment en redacció. L’EAE 

haurà de tenir en compte la informació disponible de la Carta 

del Paisatge del Garraf atenent als criteris: 6CPGb, 8CPG, 

10CPG i 13CPG.  

L’àmbit del PE es troba forma part de l’àmbit de 

paisatge 08 Garraf connector.  L’EAE i l EIIP 

incorpora els criteris 6CPGb, 8CPG, 10CPG i 

13CPG, d’acord amb la Carta del Paisatge del 

Garraf. 

P.E. → Memòria informativa punt 7.3 

P.E. → Memòria ordenació punt 4.4 
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DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST EN FASE D’AVANÇ 

INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 24/07/2017 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

Planejament vigent 

Justificar i valorar ambientalment l’àmbit d’actuació proposat, 

per tal d’adaptar-se de millor manera a la propietat i a la 

morfologia existent. 

Donar compliment a les determinacions relatives als camins 

rurals, ordenació de les aigües, tanques i la tala d’arbres, entre 

d’altres. 

 

Es justifica en la Memòria d’ordenació del PEU, 

punt 3. 

 

La normativa del PEU dona compliment a les 

determinacions relatives als camins rurals, 

ordenació de les aigües, tanques i la tala 

d’arbres, entre d’altres. 

Ajustar-se 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 de l’empresa Cemex España, 

SA, emplaçada al paratge Fondo de Guardiola, al terme 

municipal de Vilanova i la Geltrú 

A la taula 11 es descriu i justifica com s’han 

adoptat les determinacions i mesures 

determinades en la Resolució de 8 de maig de 

2007. 

Canvi Climàtic 

Caldrà atendre a allò establert en el Pla marc de mitigació del 

canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, el Pla de l’Energia i 

Canvi Climàtic 2012-2020, l’Estratègia Catalana d’Adaptació al 

Canvi Climàtic 2013-2020, i el segon informe sobre el canvi 

climàtic a Catalunya, tot prenent en consideració les 

determinacions del PAES. Caldrà tenir en compte les accions 

definides en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), 

aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 

5 d’octubre de 2009, que li siguin d’aplicació atenent l’objecte 

i finalitat de la proposta, el qual va establir l’objectiu de 

reducció de 53.000 tones de gasos d’efecte hivernacle per 

l’any 2020. 

Es completa la documentació de l’EAE en aquest 

sentit. Apartat 4.17 

Consum i ocupació del sòl 

Quantificar les cobertes existents i les resultants de la 

proposta per tal de poder valorar el consum de sòl derivat, 

tenint en compte la temporalitat de l’activitat. Analitzar el grau 

d’artificialització del snu que suposa l’activitat a nivell 

municipal i comarcal.  

Incorporar les condicions establertes en la Resolució de 

8/5/2007, pel que fa al programa de restauració aprovat, per 

tal de definir la imatge final de les cobertes de sòl que en 

resultaran, un cop executat el Pla de restauració esmentat. En 

aquest sentit, cal evidenciar que la superfície transformada per 

l’activitat extractiva supera el límit autoritzat per la seva 

vessant nord. 

A l’apartat 4.6 de l’EAE es mostren les superfícies 

i recobriment dels terrenys catalogats com 

hàbitats d’interès comunitari. 

Les condicions establertes en la Resolució de 8 

de maig de 2007 s’incorporen a l’EAE, al Projecte 

d’explotació i Projecte de restauració 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     135 

 

DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST EN FASE D’AVANÇ 

INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 24/07/2017 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

Biodiversitat i patrimoni natural 

Incidir de manera més exhaustiva sobre els valors associats a 

aquests espais d’interès i, en especial, haurà de tenir en 

compte els elements clau de conservació identificats en 

l’Acord GOV 112/2006, de 5 de setembre, i en l’Acord GOV 

150/2014, de 4 de novembre, destacant especialment els prats 

mediterranis rics en anuals, basòfils (codi 6220), atenent el seu 

caràcter prioritari.  

Quantificar la superfície i el recobriment dels terrenys 

catalogats com hàbitats d’interès comunitari, tant els presents 

dins de l’àmbit com els compresos en la xarxa Natura, ja que 

presenten una clara continuïtat. 

Es complementa la documentació de l’EAE en 

aquest sentit. 

Completar la descripció de la fauna potencialment present en 

l’àmbit d’estudi, tot aportant el seu nivell de protecció. 

Valorar la probable presència d’espècies com el trobat (Anthus 

campestris), el duc (Bubo bubo) i l’hortolà (Emberiza 

hortolana), espècies que, juntament amb l’àliga cuabarrada , 

van motivar la designació com a ZEPA. Tenir en compte que 

aquestes espècies 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 Llei 42/2007, de 13 de desembre, 

de patrimoni natural i biodiversitat i que, per tant, són objecte 

de mesures d’especial conservació. 

La proposta es situa en l’àrea de distribució del rat-penat de 

cova (Miniopterus schreibersii), del rat-penat de musell llarg 

(Myotis myotis) i de la tortuga careta (Caretta caretta), 

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). Valorar la 

presència d’aquestes espècies per tal de determinar la 

compatibilitat de la proposta amb el seu nivell de protecció. 

L’EAE completa aquest aspecte a l’article 4.18 

d’acord al Pla de Conservació del patrimoni 

natural i de la biodiversitat dels parcs del Garraf i 

d’Olèrdola, aprovat el de maig del 2016. 

 

 

Paisatge 

Analitzar l’EAE de manera més acurada la fragilitat 

paisatgística de l’àmbit tenint en compte la seva visibilitat, 

atesa la diferència de cota de la zona d’actuació respecte als 

principals recorreguts i la dimensió de l’àmbit. Així mateix, 

caldrà definir els components i valors de paisatge de més 

interès a partir de la informació disponible en el Catàleg de 

paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

L’EAE (apartat 4.16) i l’EIIP (4.1)completa aquest 

aspecte  

Risc d’incendis forestals 

Atenent els condicionants existents i la natura de l’activitat 

proposada, valorar el risc d’incendi forestal com un aspecte 

ambientalment rellevant, atenent l’adjacència de l’àmbit 

d’actuació a la xarxa Natura. 

 

L’EAE completa aquest aspecte (apartat 4.11). 
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DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST EN FASE D’AVANÇ 

INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 24/07/2017 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

Medi ambient atmosfèric 

Valorar l’impacte sobre la qualitat atmosfèrica pel que fa a 

l’emissió de PM10 i per l’ozó troposfèric es pot derivar de 

l’activitat extractiva proposada.  

L’EAE no realitza el Càlcul de les emissions de 

partícules sedimentables (PST i PM10) d’acord 

amb la metodologia i documents tècnics perquè 

en la fase desenvolupament de l’avaluació 

ambiental del PE, manquen les dades 

necessàries per a realitzar el càlcul. 

 

 

Objectius i criteris ambientals. Proposta d’indicadors 

El document d’abast aporta nous objectius i criteris i 

indicadors per tal que es prenguin en consideració.  

 

L’EAE incorpora aquests objectius i criteris i 

indicadors en els apartats 6 i 10. 

Anàlisi d’alternatives 

Descriure l’alternativa 0 tenint en compte els condicionants de 

l’activitat existent i l’estat actual dels terrenys objecte 

d’ampliació per tal de poder valorar ambientalment l’impacte 

derivat de l’alternativa finalment adoptada.  

Incrementar el nombre d’alternatives estudiades per tal 

d’aportar consistència en la valoració i justificació de 

l’alternativa escollida. 

Valorar, tant qualitativament com quantitativa, les alternatives 

estudiades a partir del grau d’acompliment dels objectius 

ambientals i justificar de manera fefaent la idoneïtat ambiental 

de l’alternativa escollida. 

L’anàlisi d’alternatives es descriu en l’aparta 7 de 

l’EAE, d’acord amb els antecedents i 

condicionants de l’activitat. 

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

Valorar l’impacte de manera integral, tenint en compte la 

relació sinèrgica i acumulativa que poden tenir els efectes 

sobre els hàbitats i la fauna present i, en especial, amb el 

manteniment i preservació dels valors naturals (xarxa Natura 

Serres del litoral Central), limítrofa a l’activitat extractiva. 

Analitzar de manera més acurada l’efectivitat de la franja de 

protecció a l’hora de mitigar els impactes derivats a l’espai 

protegit, prenent en consideració les espècies de fauna i els 

hàbitats d’interès comunitari considerats elements clau de 

conservació. 

S’inclourà en el document EAE d’acord amb la 

informació disponible. 

Atenent la presència d’espècies que han de ser objecte de 

mesures d’especial conservació, a l’hora de valorar l’impacte 

s’haurà de tenir en compte l’alteració del cicle biològic pel 

destorb ocasionat pels sorolls i les vibracions, que provoquen 

canvis en les pautes de comportament, especialment en 

èpoques sensibles com poden ser les de cria, nidificació o 

reproducció de certes espècies. 

Per tant, l’EAE haurà d’analitzar els efectes derivats d’una 

pèrdua de superfície d’hàbitats associats a aquestes espècies 

com l’impacte potencial derivat de l’exercici de l’activitat en 

relació amb les espècies de fauna potencialment presents i el 

seu nivell de protecció.  

S’inclourà en el document EAE d’acord amb la 

informació disponible. 
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DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST EN FASE D’AVANÇ 

INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 24/07/2017 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

Tenint en compte que l’espai protegit adjacent presenta una 

sensibilitat acústica alta segons el Decret 176/2009, de 10 de 

novembre, caldrà realitzar un estudi acústic per tal de valorar 

la compatibilitat de l’activitat proposada amb la capacitat 

acústica de l’entorn immediat de l’explotació. Caldrà valorar 

l’impacte derivat de l’emissió de partícules sòlides respecte al 

manteniment dels hàbitats i la fauna associada. 

El PE estableix que el projecte d’activitat inclourà 

un estudi acústic. 

 

Valorar si l’impacte al patrimoni cultural esdevé compatible 

atenent que les barraques 278, 283 i 284 es situen dins la zona 

d’explotació.  

L’EAE ho valora 

Valorar la visibilitat de l’àmbit del Pla com un aspecte limitant, 

atès que la zona d’actuació proposada pot esdevenir una fita 

visual des dels principals recorreguts paisatgístics circumdants.  

I l’impacte paisatgístic derivat de les instal·lacions auxiliars, 

atenent el canvi d’ubicació que es deriva de la proposta i de 

l’activitat extractiva existent que està pendent de restauració. 

L’EAE ho valora 

Valorar la transformació del terreny derivada del trasllat del 

camí de Mas Parellada i de la nova ocupació de les 

instal·lacions auxiliars. 

L’EAE ho valora 

Vincular l’execució de les ampliacions proposades a la 

finalització i restauració de l’activitat extractiva existent a 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 de l’empresa Cemex España, 

SA emplaçada al paratge Fondo de Guardiola, al terme 

municipal de Vilanova i la Geltrú. 

A la taula 11 es descriu i justifica com s’han 

adoptat les determinacions i mesures 

determinades en la Resolució de 8 de maig de 

2007. 

Allunyar al màxim possible el front d’explotació d’aquest espai 

protegit tenint en compte la destrucció d’hàbitats, la 

pertorbació a les espècies presents com conseqüència de 

l’impacte acústic i l’emissió de partícules sòlides, així com 

l’augment del risc d’incendi forestal que pot comportar 

l’activitat. 

Es preveu la franja perimetral de 25 metres. 

El desenvolupament de l’activitat es realitzi de manera gradual 

i simultània a la seva restauració, la qual ha d’anar dirigida a 

recuperar les funcions ecopaisatgístiques. Es preservaran les 

barraques de pedra  i garantir la representativitat dels prats 

mediterranis anuals rics en basòfils, atenent el seu caràcter 

prioritari. 

El projecte d’explotació preveu fases d’explotació  

i restauració en aquest sentit. 

Evitar les ocupacions innecessàries del sòl, tant per la 

disposició de nous vials com per la nova ubicació de les 

instal·lacions. Prioritzar la utilització dels vials existents així 

com ocupar aquelles zones ja degradades en detriment de les 

que comportin una transformació de sòl addicional. 

L’anàlisi d’alternatives ho considera 
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DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST EN FASE D’AVANÇ 

INFORME ÒRGAN AMBIENTAL 24/07/2017 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

Integrar l’activitat extractiva mitjançant processos de 

restauració paisatgística i dotació de noves funcionalitats i 

usos. 

La normativa del PEU i el projecte d’explotació i 

programa de restauració tenen per objectiu la 

restauració i integració paisatgística de l’activitat. 

D’acord a l’article 264.3e) del PGO de Vilanova i la 

Geltrú, la utilització final dels terrenys, un cop 

acabada l’explotació, només s’admetran usos 

forestals i els relacionats amb el sistema 

d’infraestructures tècniques. Es preveu 

restauració forestal i paisatgística. 

 

Taula 3.  Incorporació de les determinacions l’Autoritat del Transport Metropolità. Aprovació inicial 

 

APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ 

DATA 

INFORME 

ÀREA DE BARCELONA 07/06/2017 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

Relació amb altres plans i programes. En relació a la 

mobilitat proposa tenir en compte les determinacions dels 

següents plans i programes:  

- Pla Director de Mobilitat de la RMB  

- Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 

- Pla director d’infraestructures del transport públic 

- Pla de transports de viatgers de Catalunya 2013-2020  

- Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya 

- Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 

La documentació del PE inclou un Estudi de 

fluxos de mobilitat actuals i futurs. Segons 

aquest i d’acord a la baixa incidència dels 

moviments generats per el personal empleat a la 

pedrera sobre les vies públiques que l’envolten, 

es considera que no es necessari elaborar un Pla 

de Desplaçament d’Empresa (PDE). 

 

 

S’incorpora a l’apartat 5 de l’EAE. 

L’ Estudis d’anàlisi dels fluxos de mobilitat 

actuals i futurs i el Pla de Desplaçaments 

d’Empresa tindran en compte aquests plans i 

programes en relació a la mobilitat. 

 

 

Incorporar anàlisi dels fluxos de mobilitat actuals i futurs la 

qual haurà de permetre potenciar mesures que permetin 

maximitzar la sostenibilitat dels desplaçaments d’accés, 

especialment pel que fa als treballadors. 

Elaboració d’un Pla de Desplaçaments d’Empresa per tal 

d’analitzar i fer propostes específiques enfocades a la 

mobilitat d’accés al lloc de treball com ara el foment de l’ús 

compartit de cotxes en els treballadors. 

Indicadors. Incorporar indicadors Pla Director de Mobilitat de 

la Regió Metropolitana de Barcelona sobre els efectes de la 

mobilitat del municipi de Vilanova i la Geltrú i sobre la 

globalitat de la RMB. 

 

 

 

Taula 4.  Incorporació de les determinacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aprovació inicial 

APROVACIÓ INICIAL  

 
DATA 

INFORME 
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ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA  14/06/2017 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació inicial) 

Domini públic hidràulic i zona de policia 

- Donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua. I en 

particular al Pla de gestió del districte de conca fluvial de 

Catalunya, aprovat el 23 de novembre de 2010 (Decret 

188/2010. DOGC 23.11.2010) 

L'activitat no es troba dins l'àmbit d'aplicació. 

- Totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini 

públic hidràulic caldrà que tinguin l’autorització expressa de 

l’ACA. 

S’incorpora a la normativa del Pla especial  

- Tant les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge 

menors, obres de fàbrica en camins rurals, i les seves 

modificacions, guals, etc), com els encreuaments de 

conduccions o serveis sota lleres, caldrà que es facin d’acord 

amb la “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”. 

S’incorpora a la normativa del Pla especial 

- Els càlculs hidrològics i hidràulics es faran d’acord amb el 

que estableix el document tècnic “Guia tècnica. 

Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local”.  

S’incorpora a la normativa del Pla especial 

Abastament 

- Caldrà legalitzar el pou en cas que es faci aprofitament de 

les aigües. En cas contrari, caldrà procedir al segellat del 

mateix. 

Es preveu l’aprofitament de l’aigua del pou 

legalitzat a l’any 1975.   

Està en tràmit (novembre 2017) la sol·licitud  

d’inscripció de la transmissió dels aprofitaments 

en el Registre d’aigües de l’ACA, a favor de la 

nova propietat (canvi de titularitat). Annex 9. 

S’incorpora al punt 5.3 de la Memòria 

informativa del PE 

Inundabilitat  

Cal assegurar que els torrents i cursos d’aigua que afecten 

l’àmbit del pla tenen continuïtat aigües avall i que les aigües 

que hi circulen no queden afectades per l’activitat de la 

pedrera 

El PE inclou un plànol zonificació amb zona 

inundable. 

L’alternativa final inclou zona inundable en zona 

de protecció (EP) i en zona apilament (ZT), on no 

es preveuen elements vulnerables. 

Memòria informativa. punt 5.2 

Memòria ordenació. punt 4.2.1 

Normativa. Art.11 

El domini públic hidràulic ha de tenir continuïtat a llar de 

l’àmbit del pa especial, de la mateixa manera, les aigües no 

hauran de suposar afeccions a tercers situats en els predis 

aigües avall per efecte de modificacions efectuades a l’àmbit 

del pla especial. 

Afeccions mediambientals  

Les actuacions del planejament hauran de fer-se d’acord amb 

els “Criteris d’intervenció dels espais fluvials” redactats per 

l’ACA i publicats a la seva pàgina web. 

S’incorpora a la normativa del Pla especial 

 

Taula 5.  Incorporació de les determinacions del Consell Comarcal del Garraf. Aprovació inicial 
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APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 

Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge 

DATA 

INFORME 

 05/07/2017 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

El Consell Comarcal del Garraf està en fase de redacció 

d’una Carta del Paisatge. Un dels objectius de qualitat 

és: 

13CPG. Integrar les activitats extractives mitjançant 

processos de restauració paisatgística i dotació de 

noves funcionalitats i usos. 

 

- - Recuperar la carena que es troba en explotació i que 

delimita amb la zona definida d’equipaments pel 

planejament urbanístic general de la finca situada al 

costat. 

-  

- - Caldria abans d’iniciar noves fases, presentar un pla 

d’impacte i de treballs per a reduir-los previs a la llicència 

o concessió. 

Conjuntament amb la tramitació urbanística del PE es 

presenta projecte d’explotació i projecte de restauració.  

Restauració com a zona forestal. 

 

El projecte de restauració preveu la restauració de la 

carena. 

 

 

 

Taula 6.  Incorporació de les determinacions de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del 

Garraf. Aprovació inicial 

 

APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf 
DATA 

INFORME 

APMA 

 
07/07/2017 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

- L’ampliació de la zona d’afecció de la pedrera Coll 

Ferran, no es correspon al que estableix l’article 263.3 de 

les NNUU del PGO de Vilanova i la Geltrú “resta 

prohibida durant la vigència del present Pla l’obertura de 

noves àrees d’explotació”. 

-  

A la Memòria d’ordenació del PE . Punt 3 es justifica la 

delimitació de l’àmbit. 

No es tracta d’una nova àrea sinó d’una existent, amb 

una concessió que abasta uns superfície molt més gran 

i que s’ha limitat al que el Pla general li atorga amb la 

condició de subjectar-se a un Pla Especial que la reguli.   

- L’estudi ambiental hauria de contemplar les alternatives 

en les quals no s’amplia aquest àmbit d’actuació.  

-  

L’EAE contemplarà aquesta alternativa. 

 

 

 

 

Taula 7.  Incorporació de les determinacions Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aprovació inicial 
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APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 
INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

DATA 

INFORME 

 20/07/2017 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

L’ICGC per raons de sobrecàrrega puntual de sol·licitud 

d’informes rebudes  no va poder accedir a la 

documentació del pla per emetre l’informe. No es pot 

pronunciar en relació als efectes sobre el medi geològic 

de l’ordenació proposada. 

El Projecte d’explotació analitza la inducció de riscos  

durant i un cop finalitzada l’activitat, Les mesures a 

adoptar en el PVA i l’estabilitat dels blocs.  

L’EAE inclou aquestes consideracions. 

 

 

Taula 8.  Incorporació determinacions de la DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Aprovació inicial  

 

APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

 

DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC 

 

DATA 

INFORME 

 12/07/2017 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

Contaminació acústica  

Receptors sensibles: Maset del Safont (a 600m) i Urb. 

de la Muntanya de Mar (Canyelles). 

La normativa del PEU ha d’establir la necessitat que el 

projecte contingui un estudi d’impacte acústic (superf. 

Ampliada+planta tractament). Definir mesures 

correctores. 

El PE estableix que el projecte d’activitat inclourà un 

estudi acústic. 

 

Els equips de treball han d’aplicar les millors tècniques 

disponibles i presentar les característiques necessaris 

per assegurar els nivells d’emissió seran baixos a z. 

explotació i a planta tractament i apilament ( instal·lació 

de recobriments de goma, silenciadors, manteniment, 

col·locació de pantalles o murs de terra per esmorteir 

propagació de les ones sonores. 

El Projecte d’explotació haurà d’incloure les 

característiques de l’equip de treball i mesures.  

 

Assegurar la compatibilitat de les operacions 

d’extracció de material amb la presència de l’espai 

natural del Garraf. 

L’EAE i la normativa del PE estableixen que el projecte 

explotació i projecte de restauració inclourà mesures 

preventives en l’època de  nidificació. 

Contaminació lluminosa  

Minimitzar les necessitats d’enllumenat exterior a 

aquells punts que per raons de seguretat sigui 

estrictament necessari. 

Considerar la intrusió lumínica en direcció a l’espai 

protegit del Garraf i els efectes enlluernadors sobre 

usuaris C-32. 

PEU estableix directrius i normativa d’acord amb la 

zona de protecció E2 i E1 i proximitat a la C-32. 
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Incloure a la normativa la necessitat que els sistemes 

d’enllumenat exterior que s’instal·lin en cas de ser 

necessaris, han de complir les prescripcions de l’Annex 

2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost. El projecte que 

concreti l’ampliació de l’activitat ha de descriure els 

sistemes d’enllumenat exterior d’acord amb l’Annex 1 

del Decret 190/2015, de 25 d’agost. 

PEU inclou a la normativa les prescripcions de de 

l’Annex 2 del Decret 190/2015. 

El Projecte activitats ha de descriure els sistemes 

d’enllumenat exterior d’acord amb l’Annex 1 del Decret 

190/2015: 

- Estudi-descripció de les característiques de la 

il·luminació exterior 

 

 

 

 

Taula 9.  Incorporació de les determinacions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Aprovació inicial 

 

APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

 

DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

 

DATA 

INFORME 

 08/09/2017 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

Risc d’incendis forestals 

Evitar increments significatius de la vulnerabilitat al risc 

d’incendi forestal. 
S’adopta franja evolutiva confrontant amb el front 

d’explotació de 30 metres: zona de seguretat de 10 m i 

zona de protecció de 25 m.  
Adoptar mesures preventives d’acord a la legislació 

vigent sobre prevenció d’incendis forestals 

Risc d’inundabilitat 

D’acord Pla Inuncat l’àmbit es troba en zona 

potencialment inundable. 

Zones inundables properes al torrent de les Oliveres 

(Fondo d’en Guardiola) i al torren d’en Parellada, així 

com als seus afluents. 

Memòria informació punt 5.2 

Memòria ordenació punt 4.2.1 

 

En les zones potencialment inundables, en la 

implantació d’elements vulnerables, cal adoptar 

mesures estructurals concretes que garanteixin 

l’autoprotecció i seguretat de la població d’acord la 

Resolució IRP/971/2010 

No s’hi implanten elements vulnerables. Les mesures de 

protecció es definiran quan es concreti la implantació 

de la planta de tractament en el corresponent projecte. 

Ara només es delimita una àrea. 

Normativa del PE Art.11 

Mesures autoprotecció activitat 

Donar compliment si s’escau al Decret 30/2015, de 3 de 

març pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 

contingut d’aquestes mesures. 

L'activitat no es troba dins l'àmbit d'aplicació 

 

 

 

 

Taula 10.  Incorporació de les determinacions del Departament de Cultura. Aprovació inicial 

 

APROVACIÓ INICIAL   
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ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 
DEPARTAMENT DE CULTURA 

DATA 

INFORME 

 16/08/2017 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

Dins l’àmbit del PEU existeix el jaciment arqueològic del 

Corral d’en Guardiola, d’època ibèrica, inclòs a 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat 

de Catalunya (IPAC, jaciment núm. 12830). 

Aquest  jaciment va ser descobert durant la construcció 

de l’autopista AP-7 Pau Casals l’any 1996 i fou excavat 

parcialment. L’any 2010 el lloc va ser cobert amb terres 

i pedres durant les obres de construcció del 

desdoblament de la carretera C-15 tram Vilanova i la 

Geltrú-Canyelles amb l’autopista C32, amb la 

construcció del vial d’accés des de la rotonda de la C-

15 a la calçada sentit Tarragona de l’autopista. 

 

Un dels espais de protecció (EP) previstos en el PEU són 

els terrenys situats entre el nou traçat proposat per al 

camí de Mas Parellada i el marge sud de l’àmbit. En 

aquest espai de protecció hi ha el jaciment arqueològic.  

Actualment no són visibles ni les parets del Corral d’en 

Guardiola ni s’identifica en superfície l’àrea on es 

trobaven les restes excavades de l’establiment ibèric. 

 

S’integra a la documentació de l’EAE i del PE l’existència 

del corral d’en Guardiola i del jaciment arqueològic 

d’època ibèrica del corral d’en Guardiola. 

 

I mesures de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Incorporació determinacions Resolució de 8 de maig de 2007  

 

Taula 11.  Incorporació de les determinacions Resolució de 8 de maig de 2007 relativa a la sol·licitud d’autorització 

ambiental per a l’adequació a la Llei 3/1998. Empresa CEMEX ESPAÑA SA. Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. Aprovació inicial.  
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APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

QUALITAT AMBIENTAL 

DATA 

RESOLUCIÓ 

 08/05/2007 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

Atorgament d’autorització ambiental a Cemex España SA condicionada a condicions per a l’exercici de l’activitat 

Mesures relatives a la restauració 

Compliment del Programa de restauració de data 29 de 

setembre de 1986 i modificat al 1988 per la DG de 

Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge  

Paral·lelament a la tramitació del PEU està en fase de 

redacció el Projecte d’explotació i el Programa de 

restauració de la pedrera Coll Ferran 

Definició de l’àrea d’afecció i fitat. L’àrea d’afecció 

autoritzada ha d’estar atermenada i fitada 
L’àrea d’afecció autoritzada està fitada. 

Mesures sobre la morfologia final i substrat edàfic 

L’EAE ho incorpora com a mesura ambiental i el 

Programa de Restauració com a actuacions de 

restauració. 

 

Gestió de la restauració 

No s'ha sol·licitat el canvi de nom de la legalització de 

l'aprofitament d'aigües 

  

El pou està legalitzat des de l’any 1975 (Exp. 

0039/1975). Per canvi de titularitat en la propietat dels 

terrenys està en curs la inscripció de la transmissió dels 

aprofitaments en el Registre d’aigües a favor de Cales 

de Pachs. 

  

No s'ha justificat documentalment la correcta gestió de 

la totalitat de residus generats a l'activitat. 

La gestió de residus es fa d’acord a la normativa 

sectorial vigent. Cales de Pachs presenta anualment la 

Declaració de Residus Industrials. 

La gestió de residus de la pedrera Coll Ferran es 

gestiona conjuntament amb els residus provinents de la 

planta de tractament de Pacs del Penedès. 

 

Cales de Pachs  revisa i avalua periòdicament el Sistema 

de Gestió Ambiental segons la norma ISO 14001:2004 

 

S’adjunta com annex 1 i 2: 

- Declaració Anual de residus industrial 2016  

- Certificat ISO 14001:2004 
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APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

QUALITAT AMBIENTAL 

DATA 

RESOLUCIÓ 

 08/05/2007 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

No s'està procedint a l'etiquetat dels residus especials 

segons Real Decreto 833/1988 

Els residus especials generats a la pedrera són olis de 

maquinària que es gestionen conjuntament amb els 

residus especials recollits i emmagatzemats 

selectivament a la planta de Pacs del Penedès.  

A la planta de Pacs els residus especials estan 

etiquetats d’acord el RD 833/1988.  

La normativa del PE preveu l’espai i la senyalització per 

a dur correctament la gestió de residus especials i 

assimilables a domèstics. Es procedirà a etiquetar els 

residus perillosos.  

 

S’adjunta com annex 3: 

- Fotografies espai d’emmagatzematge i de 

l’etiquetat de diferents fraccions de la planta de 

l’empresa a Pacs del Penedès 

Pel que fa el margalló, l'activitat no disposa de 

l'autorització prèvia per a la recol·lecció, tallada i el 

desarrelament d'aquest, segons Ordre de 5 de 

novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la 

flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

L’empresa sol·licitarà l’autorització prèviament a la seva 

d’arrancada i d’acord al ritme d’explotació. 

No es localitzen totes les fites per delimitar la zona de 

l'explotació 

La zona d’explotació està delimitada amb fites des del 

28 de gener del 2015.  Cales de Pachs SA va adquirir la 

pedrera Coll Ferran el 31 de desembre de 2014 

(anteriorment propietat de l’empresa Cemex  España 

SA). 

 

S’adjunta com annex 4: 

- Plànol de fites 

 

Manca justificar el dipòsit de la fiança a la Caixa General 

de Dipòsits 

Cales de Pachs diposità la fiança de restauració de 

l’activitat extractiva Coll Ferran en data 30 de juny 2015. 

 

S’adjunta com annex 5: 

- Resguard del dipòsit de la fiança 

El tanc de gas-oil no disposa de cubeta de retenció de 

possibles vessaments o no s'ha justificat que sigui de 

doble paret 

El tanc de gas-oli de la pedrera de Coll Ferran s’ha 

substituït per un tanc de de 1000 litres de polietilè de 

doble paret para gas-oil B.  

 

S’adjunta com annex 6: 

- Contracte amb CESPA 

 

Gestió dels residus generats 



Estudi Ambiental Estratègic. Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran     146 

 

APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

QUALITAT AMBIENTAL 

DATA 

RESOLUCIÓ 

 08/05/2007 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

Gestió dels residus d’acord el Decret 93/99, sobre 

procediments de gestió de residus, pel que fa a la 

tramitació de les fitxes d’acceptació i fulls de seguiment 

i registre de residus. 

D’acord amb l’article 12.2 de la Llei 10/98 de residus 

classificar i emmagatzemar diferenciadament els 

residus. 

Emmagatzemar els residus líquids en zones 

pavimentades, amb un sistema de recollida dels 

possibles vessaments 

El temps màxim d’emmagatzematge dels residus 

perillosos no superarà els sis mesos i s’hauran 

d’emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert. 

L’EAE ho incorpora com a mesura ambiental i el PE com 

a normativa. 

 

L’emmagatzematge de residus es farà a la pedrera de 

Vilanova i la Geltrú i es gestionen mitjançant 

transportistes i gestors autoritzats conjuntament amb 

els residus generats amb la planta de Pacs del Penedès 

de l’empresa. 

Patrimoni arqueològic 

Comunicar l’existència de l’activitat als Serveis 

Territorials del Departament de Cultura a Barcelona. 

En el termini de consultes efectuades per l’OTAA a les 

administracions afectades i públic interessat, en la fase 

d’avanç de pla, s’ha informat a Serveis Territorials a 

Barcelona del Departament de Cultura (informe data 

16/08/2017) 

L’EAE fa referència al jaciment arqueològic Corral d’en 

Guardiola. Apartat 4.13. S’adjunta informació Annex 10. 

El PE incorpora a la Memòria Informativa punt 5.6 i 

normativa art. 31 

 

Si durant l’execució de l’obra es troben restes o 

objectes amb valor arqueològic, es paralitzaran els 

treballs i es prendran les mesures adequades per a la 

protecció de les restes i comunicaran en el termini de 

quaranta-vull hores als Serveis Territorials a Barcelona 

del Departament de Cultura la possible.  

 

S’incorpora a l’EAE com a mesura ambiental i a la 

Normativa PE Art. 31. 

 

Prevenció d’incendis forestals 

Adoptar mesures de prevenció d’incendis en totes les 

actuacions d’acord la normativa vigent i mesures 

extraordinàries per risc d’incendi forestal 

L’EAE ho incorpora com a mesura ambiental i a la  

Normativa PE Art. 29 

Prevenció i protecció dels recursos naturals 

La tallada dels arbres requereix l’autorització prèvia de 

l’Administració forestal i comunicació a la DG de 

Qualitat Ambiental. 

L’EAE ho incorpora com a mesura ambiental i a la 

Normativa PE Art. 27  

L’arrencada de margalló requereix  l’autorització prèvia 

d’acord amb l’Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre 

protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada 

de Catalunya 

S’incorpora a l’EAE com a mesura ambiental i a la 

Normativa PE Art. 27 

 

Emissions de soroll 
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APROVACIÓ INICIAL   

ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

QUALITAT AMBIENTAL 

DATA 

RESOLUCIÓ 

 08/05/2007 

Determinacions  Incorporació en el pla (aprovació  inicial) 

No es superaran els límits d’emissió de sorolls que es 

determinin en la normativa municipal per a la zona de 

sensibilitat acústica i es tindran en compte les 

condicions i límits d’emissió establerts per la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica. 

El PE estableix que el projecte d’activitat inclourà un 

estudi acústic. 

Les mesures ambientals de l’EAE i la normativa del PE 

estableixen el compliment del 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 el compliment al 

previst per la Llei 6/2002. 

RÈGIM DE CONTROL  

Control específic 

L’àrea d’afecció autoritzada d’acord amb el programa 

de restauració ha d’estar correctament atermenada. 
L’àrea d’afecció està atermenada 

Gestió dels residus d’acord el Decret 93/99, sobre 

procediments de gestió de residu, i la vigència de la 

documentació de control. 

La gestió és realitza d’acord a la normativa i declaració 

anual de residus industrials 

Control de les emissions de particulars sedimentables 

segons al metodologia descrita en la ITCVA-08. Valor 

de referència concentració de partícules sedimentables 

de 300 mg/(m2 dia). 

Cemex España SA va realitzar un Control de les 

emissions de particulars sedimentables segons al 

metodologia descrita en la ITCVA-08, de data 

09/05/2011. Els nivells d’immissió obtinguts es 

trobaven per sota dels nivells màxims admissibles. 

S’adjunta com annex 7. 

Presentar un document amb estimació de les emissions 

de partícules PST i PM10 originades en la instal·lació. 

Cemex España SA va realitzar un Càlcul de les emissions 

de partícules sedimentables (PST i PM10) d’acord 

metodologia descrita en ITVCA-08 Revisió juny 2009, de 

data 09/05/2011. 

S’adjunta com annex 7. 

Control periòdic (cada dos anys) 

Compliment del Programa de Restauració 

S’adjunta com a annex 8 l’acta inspecció de data 

26/07/2017 d’Avaluació i Restauració d’Activitats 

Extractives del Dept. de Territori i Sostenibilitat i 

comunicació de Cales de Pachs  SA de 11/08/2017 

Gestió correcta dels residus produïts (recollida 

emmagatzematge, senyalització i tractament). 
Es realitza a través de la planta de Pacs del Penedès.  

Control de les emissions de particulars sedimentables 

segons al metodologia descrita en la ITCVA-08. Valor 

de referència concentració de partícules sedimentables 

de 300 mg/(m2 dia). 

Actualment no s’està fent.  

Mesura del focus emissor canalitzat de la planta de 

tractament d’àrids. 

Actualment Cales de Pachs no realitza tractament 

d’àrids a la pedrera Coll Ferran de Vilanova i la Geltrú. 
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11.5 Incorporació determinacions de l’informe ambiental emès pel Servei de Medi Ambient 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (31-10-2018). 

 

Taula 12.  Incorporació de les determinacions de l’informe ambiental emès pel Servei de Medi Ambient 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (31-10-2018). 

VALORACIÓ DE L’INFORME AMBIENTAL EMÈS PEL SERVEI DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ (31-10-2018). 
 

 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

D’acord als apartats 1 al 5 de les conclusions 

1. Realitzar, en el Pla Especial d’ordenació de l’activitat 

extractiva de la Pedrera “Coll Ferran”, mesures 

compensatòries per la pèrdua de biodiversitat neta 

generada de les afectacions sobre els hàbitats 

d’interès comunitari i d’altres que s’originen.   

 Que es realitzi una nova revisió de la valoració dels 

impactes ambientals, amb una valoració dels 

impactes residuals significatius, i que es vinculin amb 

una previsió concreta de la seva compensació.   

 

→ La nova versió de l’EAE (gener 2020) 

revisa la taula d’impactes i els impactes 

residuals (barraques, paisatge, ). 

S’aporten mesures ambientals 

compensatòries (apartat 9). 

 

...../.... es proposa que la compensació sigui territorial, 

reservant  una àrea determinada del Fondo d’en 

Guardiola i del propi àmbit destinada únicament a 

serveis ambientals i de conservació.  

 

→ PE proposar fronts d’explotació 

discontinus, que preservin les cotes 

baixes del fondo d’en Guardiola, per 

exemple.  

→ Proposar trasplantaments i acopis de 

sòls amb presència d’hàbitats d’interès 

comunitari existents de caràcter 

prioritari. 

 

2. Es demana una major franja de protecció (espai de 

protecció) per a la prevenció efectiva d’incendis, atès 

l’alt ric d’incendi de la zona.  S’estima hauria de ser 

una distancia major a 25 metres, que caldrà 

determinar concretament a partir d’un estudi adequat 

relacionat (atenent a les característiques particulars 

de l’indret, etc.). I es demana una franja de protecció, 

també valorada amb estudi adequat, en tot el front 

d’explotació d’ampliació (ZE2) en els espais que 

limiten amb clau 23 i tinguin una massa arbòria o/i 

arbustiva existent, susceptible a patir incendis. 

 

→  S’amplia la franja de protecció atès el 

risc d’incendi forestal, a l’est i a l’oest 

de l’àmbit del PE.  

→ S’inclou a la normativa (article 31 )que 

es realitzarà un estudi d’un facultatiu 

forestal en zones de pendents 

superiors al 40% i barrancs d’acord a 

les característiques dels combustibles, 

pendents, orientacions i exposició a 

situacions d’alt risc d’incendi forestal. 
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VALORACIÓ DE L’INFORME AMBIENTAL EMÈS PEL SERVEI DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ (31-10-2018). 
 

 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

3. Es condiciona el trasllat del traçat del camí de 

Parellada del PE, a la redacció i estudi valorat en 

relació a l’alteració de tota la zona inundable adjacent 

i associada (amb impacte ambiental), document que 

caldrà adjuntar com annex al EAE. El trasllat del traçat 

del camí també vindrà condicionat a l’emissió 

d’informe favorable de l’administració competent 

(ACA). En cas d’aprovar-se aquest canvi de traçat 

caldrà realitzar els tràmits relacionats pertinents i el 

de desafectació de camí públic prevista per llei.   

→ Es pren en consideració. 

 

 

4. Es demana aportar un nou anàlisis cost-benefici en 

concordança i d’acord amb l’alternativa d’explotació i 

ordenament que es proposi. 

 

→ S’aporta un nou anàlisi cost-benefici.  

 

5. Demanar un informe AMBIENTAL al Servei de Parcs 

de la Diputació -  Parc del Garraf ja que es considera 

administració pública interessada. És alhora una 

administració, també en quan a gestors de l’Espai 

Protegit del Parc del Garraf, que pot tenir altres 

informacions i/o valoracions d’interès, relacionades 

amb els factors ambientals:  fauna, connectivitat, 

espais de transició entre les zones protegides i no 

protegides, funcions ecològiques i funcionals, risc 

d’incendi relacionat, etc.  

 

En fase de l’elaboració del document 

d’abast, l’Oficina Territorial (OTAAA) va 

sol·licitar l’emissió de les consideracions 

estimades oportunes en relació al Pla 

esmentat a les administracions públiques i 

al públic interessat següent, entre elles a 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona, de la que en forma 

part el Servei de Parcs de la Diputació -  

Parc del Garraf . La Diputació no va efectuar 

cap aportació al document d’abast. 

En data 9 d’octubre de 2017 es va sol·licitar 

informació per e-mail a l’OTPN.Parc Garraf 

(annex 13). La resposta fou l’enllaç al Pla de 

Conservació del Garraf, per a la seva 

consulta. 

 

Barraques 

 

Barraca codi 278 que l’EAE  (pàg. 98), planteja 

“possibilitat de mantenir-la en emplaçament original o 

viabilitat tècnica de trasllat”. Es considera i demana que 

es mantingui en el seu emplaçament i la seva existència, 

fet que suposaria canviar la limitació de la nova l’àrea 

d’explotació.  

→ La barraca 278 queda en la zona de 

protecció de manera que no es preveu 

la seva afectació.  
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VALORACIÓ DE L’INFORME AMBIENTAL EMÈS PEL SERVEI DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ (31-10-2018). 
 

 

DETERMINACIONS DOCUMENT D’ABAST INCORPORACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL 

Barraca 283 i 284.En tot cas, es considera que aquestes 

barraques podrien recuperar-se o bé traslladar-se en un 

altra punt per compensar la pèrdua de patrimoni que 

suposa l’activitat, en concret es proposa el trasllat. 

 

→ L‘article 33 de la normativa preveu la 

conservació de les barraques en el seu 

emplaçament. Aquelles que es puguin 

veure afectades per l’activitat 

s’intentaran integrar en les zones fora 

de les zones d’explotació o el seu 

trasllat fora de la zona explotable si 

tècnicament és viable.  

 

 

 

 

Paisatge 

Es considera que el tema paisatgístic és un factor crític. 

Es considera que la valoració de l’avaluació d’impacte 

ambiental (pàg. 97 del EAE)  en relació al paisatge, en 

quan al grau de vulnerabilitat és incomplert, que en les 

mesures correctores cal reformular l’amplada de 25 

metres de “protecció”   

Es considera que el fondo d’en Guardiola, el qual ja ha 

estat alterat per l’explotació i d’altres infraestructures 

(C32) quedaria totalment afectat paisatgísticament si es 

portés a terme l’explotació plantejada (alternativa 3).  

→ EAE revisa la taula d’impactes en la 

valoració de paisatge. 

 

→ S’amplia l’àmbit de protecció zona no 

explotable d’acord als diferents 

impactes ambientals (incendis, 

biodiversitat, paisatge, balanç cost-

benefici...). 

 

Qualitat atmosfèrica i altres aspectes de mobilitat relacionats 

Accentuar i millorar les mesures correctores en quan a 

la qualitat de l’aire, ja que és un dels factors ambientals 

“severs” (p.e. demanar utilització de camions banyera 

més eficients i amb baixes emissions, conducció eficient, 

etc..). I donar compliment a les mesures de mitigació al 

canvi climàtic (reducció d’emissions de CO2, etc.).  I 

incorporar més mesures al respecte en l’article 28 del PE 

per tal d’accentuar i extremar mesures de minimització i 

correcció de la contaminació atmosfèrica. 

 

→ En l’article 28 del PE s’incorporen 

més mesures al respecte per tal 

d’accentuar i extremar mesures de 

minimització i correcció.  

 

Mesures compensatòries  

 S’aporten mesures compensatòries a 

l’apartat 9. Mesures ambientals 

compensatòries. 
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Llistat d’annexos sobre la informació que justifica les prescripcions dels informes de les 

administracions consultades 

 

Annexos: 

 

1. Declaració Anual de residus industrial 2016  

2. Certificat ISO 14001:2004 

3. Fotografies espai d’emmagatzematge i de l’etiquetat de diferents fraccions de la planta de 

l’empresa a Pacs del Penedès 

4. Plànol de fites. 

5. Resguard del dipòsit de la fiança. 

6. Contracte amb CESPA 

7. Controls emissions Cemex España SA 

8. Acta inspecció de data 26/07/2017 d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives del Dept. de 

Territori i Sostenibilitat i comunicació de Cales de Pachs  SA de 11/08/2017  

9. Canvi titularitat pou 

10. Corral d’en Guardiola. Restes arqueològiques 

11. Catastro minero 

12. Consulta fauna potencial_a l’OTPN Parc del Garraf 

13. Informe en relació a les mesures de prevenció d’incendis en l’àmbit del Pla Especial d’Ordenació 

de l’activitat extractiva Pedrera Coll Ferran. Abril 2019 

 

 

 

 

Barcelona, maig 2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Lleonart  

Biòloga. Col·legiada 6155-C  
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12. PLÀNOLS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17
5

150
125

12
5

175

200

150

175

150

150

100

12
5

15
0

12
5

15
0

100

100

100

125

75

100

1

2

3
4

5
6

7

8
9

1011

12

13

14

15

16

1718

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

31

32

33

35 36

37

38

39

34

40
41

42

301.373,32 m²
290.249,25 m²

11.124,07 m²
 3,83 %

RECUPERACIÓ DE PEDRERES SEGONS PGO

ÀMBIT SUBJECTE A PLA ESPECIAL DE

ÀMBIT PROPOSAT PEL PLA ESPECIAL

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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1. DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS INDUSTRIALS 2016
ORDINÀRIA

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència de Residus de Catalunya

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017

CALES DE PACHS, SA
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08796 - PACS DEL PENEDÈS

DADES GENERALS DE L'EMPRESA
Certificació d'acord amb el Decret 93/1999, que les dades que es declaren són veritables.

Data: 21/02/2017
Identificació del/de la responsable de residus

Nom i Cognoms: ESTEVE GAONA SANZ Signatura

NIF: 39343886V

A.Nom de l'empresa: CALES DE PACHS, SA

B.NIF o CIF: A08213936

C.Domicili Social

Carrer: CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME Núm: S/N

Població: PACS DEL PENEDÈS Codi postal: 08796

Polígon industrial:

D.Emplaçament dels diferents centres de producció:

DADES GENERALS DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

E.Adreça de la planta

Carrer: CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME Núm: S/N

Població: PACS DEL PENEDÈS CodiPostal: 08796

Telèfon: 938903011 Fax: 938903689 E-mail: egaona@calespachs.com

Polígon industrial:

F.Adreça de correspondència

Carrer: CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME Núm.: S/N

Població: PACS DEL PENEDÈS CodiPostal: 08739

Polígon industrial:
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A. Activitats de l'empresa:

Núm. CCAE Descripció Principal

2352 Fabricació de calç i guix Si

0811 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra
calcària, guix, creta i pissarra No

B. Nombre total de treballadors: 37

C. Nombre d'empleats en el procés productiu: 26

D. Total dies treballats a l'any: 363

E. L'empresa ha estat de baixa o sense activitat? No

F. Béns produïts i/o distribuits:

Codi Descripció Quantitat Unitat Núm.
Procés

08.11.20.50 Pedra calcària destinada als forns de cocció de
calç (25-65 mm) i àrid i zahorres (0-25 mm). 380.425,00 tona/es 1

Castines, excepte conglomerats triturats i pedres calcàries
desbastades

23.52.10.33
Calç Viva produïda per a la seva expedició a
granel en banyeres, micronitzada ensacada i
paletitzada

93.684,00 tona/es 2

Calç viva

23.52.10.35 Calç apagada per a la seva expedició a granel
en cuba presuritzada i/o ensacada i paletitzada 18.356,00 tona/es 3

Calç apagada

G. Consums energètics:
Consum Energètic annual: 8543280.00 Kwh/any

Gasoil: 142690.00 Litres/any Fuel: 0.00 Tones/any

Gas: 170.25 Altres: 11153.00 Tones/any

Coc de Petroli

2. DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017

CALES DE PACHS, SA
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08796 - PACS DEL PENEDÈS
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Descripció dels processos industrials seguits
Indiqueu si cal mantenir la confidencialitat de les dades contigudes en SI X NO _

aquest full, d'acord amb la llei 38/1995, de 12 de desembre, modificada per

la Llei 55/1999, de 29 de desembre.

Núm. Procés: 1 Hores de funcionament anuals: 1740

Descripció: Trituració pedra calcària

La pedra calcària procedent de la pedrera es transporta fins a la planta de trituració, on
es separen les terres de la pedra, i aquesta, es fragmenta per mitjans mecànics. Les
diferents granulometries es destinen a la fabricació de calç i venda d'àrids.

Núm. Procés: 2 Hores de funcionament anuals: 8712

Descripció: Fabricació calç viva

La pedra calcària òptima per ser cuita, es cou a 1000 ºC i es transforma en òxid de calç,
el qual s'enmagatzema i es ven a granel i/o micronitzat mitjançant molins de micronització.
Una part s'ensaca i es paletitza.

Núm. Procés: 3 Hores de funcionament anuals: 1740

Descripció: Fabric. hidròxid càlcic

Una part de l'òxid càlcic s'hidrolitza mitjançant l'addició d'aigua, i aquest es transforma
en hidròxid càlcic, el qual s'enmagatzema en sitges per vendre a granel i/o ensacat.

3. DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017

CALES DE PACHS, SA
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08796 - PACS DEL PENEDÈS
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Indiqueu si cal mantenir la confidencialitat de les dades contingudes en aquest full, d'acord amb la Llei 38/1995 de 12 de desembre, SI X NO _

modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre

Codi: 08.11.20.50 Quantitat: 380.425,00 Unitat: tona/es Núm. Procés: 1 Subproducte: NO

Descripcio: Pedra calcària procedent de l'extraccció de la pedrera.

Castines, excepte conglomerats triturats i pedres calcàries desbastades

Codi: 19.20.26.50 Quantitat: 142.690,00 Unitat: litre/s Núm. Procés: 1 Subproducte: NO

Descripcio: Combustible pel funcionament de la maquinària mòbil de tota la pedrera.

Gasoli combustible dièsel per a vehicles de motor

Codi: 08.11.20.50 Quantitat: 158.936,70 Unitat: tona/es Núm. Procés: 2 Subproducte: NO

Descripcio: Pedra Calcària 25-65 mm. provinent de pedrera.

Castines, excepte conglomerats triturats i pedres calcàries desbastades

Codi: 19.20.42.40 Quantitat: 10.121,70 Unitat: tona/es Núm. Procés: 2 Subproducte: NO

Descripcio: Combustible per coure la pedra calcària.

Carbó de coc de petroli

Codi: 06.20.10.00 Quantitat: 51,19 Unitat: tona/es Núm. Procés: 2 Subproducte: NO

Descripcio: Gas Natural Liquat per a l'assecatge i micronització del coc de petroli i la biomassa

Gas natural, liquat o en estat gasós

4. Any 2016 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Primeres matèries i altres
matèries auxiliars

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017
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A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
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Codi: 36.00.11.00 Quantitat: 9.399,00 Unitat: metre/s cúbic/s Núm. Procés: 3 Subproducte: NO

Descripcio: Aigua per a hidrolitzar (apagar) la calç viva provinent de la xarxa pública d'aigües.

Aigua potable

Codi: 23.52.10.33 Quantitat: 13.891,00 Unitat: tona/es Núm. Procés: 3 Subproducte: NO

Descripcio: Calç Viva provinent del procés productiu per a hidratar.

Calç viva

4. Any 2016 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Primeres matèries i altres
matèries auxiliars

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017
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A. Valorització de residus propis. Operacions d'aprofitament de residus en el mateix centre.

B. Tractament, disposició i/o valorització energètica de residus propis

5. Any 2016 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió en origen dels residus

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017

CALES DE PACHS, SA
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08796 - PACS DEL PENEDÈS
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A. Valorització en centres de gestió de residus.

Codi: 130205 Classif.: ES Quantitat: 3,24 Unitat: tona/es Mèt. val: V22 [R9] Fitxa d'acceptació: 40362

Descripció residu: Olis procedents dels canvis d'olis dels motors de la maquinària mòbil de la pedrera.

Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Codi transp: T-614 Nom: CATALANA DE TRACTAMENT OLIS RESIDUALS,SA Adreça: C/ MALLORCA, 245 4 - BARCELONA

Codi gestor: E-56.93 Nom: CATOR, SA Adreça: CTRA. DE REUS A MONTBLANC, KM 11.3 - ALCOVER

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 160103 Classif.: NE Quantitat: 1,80 Unitat: tona/es Mèt. val: V52 [R3]

Descripció residu: Pneumàtics provinents de la maquinària mòbil de la pedrera.

Pneumàtics fora d'ús

Codi transp: T-1658 Nom: ALFREDO MESALLES, S.A. Adreça: AV. BERTRAN I GÜELL, 25 - GAVÀ

Codi gestor: E-121.95 Nom: ALFREDO MESALLES, SA Adreça: AV. BERTRAN I GÜELL, 25 - GAVÀ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 170201 Classif.: NE Quantitat: 15,11 Unitat: tona/es Mèt. val: V15 [R3]

Descripció residu: Palets de Fusta provinents del paletitzat de sacs i big-bags d'òxid i hidròxid càlcic

Fusta

Codi transp: T-1432 Nom: PALETS PENEDES, S.L. Adreça: C/ CAMI DEL MOLI D'EN VINYALS, S/N - SANT PERE DE
RIUDEBITLLES

Codi gestor: E-731.00 Nom: PALETS PENEDÈS, SL Adreça: CAMÍ MOLÍ DE VINYALS, S/N - TORRELAVIT

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200140 Classif.: NE Quantitat: 11,98 Unitat: tona/es Mèt. val: V41 [R4]

Descripció residu: Ferralla generada a l'empresa i procedent de modernitzacions, recanvis, ...

Metalls

Codi transp: T-1011 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA,
4 - OLÈRDOLA

Codi gestor: E-467.98 Nom: CARLOS CASINO, SL Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA, 4
- OLÈRDOLA

La gestió del residu és municipal? No

6. Any 2016 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017

CALES DE PACHS, SA
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
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B. Sortides com a subproductes quan no es destinin a centres de gestió de residus.

6. Any 2016 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017

CALES DE PACHS, SA
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08796 - PACS DEL PENEDÈS
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C. Tractament o disposició del rebuig

Codi: 060102 Classif.: ES Quantitat: 0,01 Unitat: tona/es Mèt. val: T31 [D9] Fitxa d'acceptació: 1029495

Descripció residu: Digestions àcides per espectrefotometria (Laboratori.

Àcid clorhídric

Codi transp: T-001 Nom: CESPA GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS,
SA

Adreça: AV. CATEDRAL, 6-8 - BARCELONA

Codi gestor: E-03.85 Nom: TRATAMIENTOS Y RECUPERACIONES
INDUSTRIALES, SA (TRISA)

Adreça: POL. IND. CONSTANTÍ - AV. EUROPA, S/N -
CONSTANTÍ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 060201 Classif.: ES Quantitat: 0,01 Unitat: tona/es Mèt. val: T31 [D9] Fitxa d'acceptació: 1029496

Descripció residu: Dissolucions de les valoracions d'hidròxid càlcic (Laboratori.

Hidròxid càlcic

Codi transp: T-001 Nom: CESPA GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS,
SA

Adreça: AV. CATEDRAL, 6-8 - BARCELONA

Codi gestor: E-03.85 Nom: TRATAMIENTOS Y RECUPERACIONES
INDUSTRIALES, SA (TRISA)

Adreça: POL. IND. CONSTANTÍ - AV. EUROPA, S/N -
CONSTANTÍ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 080318 Classif.: NE Quantitat: 31,80 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T62 [D15]

Descripció residu: Recanvis de tintes i tòners de les impressores dels ordinadors de l'empresa.

Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: C/ MUNTANYA DE SANT JAUME, S/N - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: ZZ Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? Sí

Codi: 150110 Classif.: ES Quantitat: 5,03 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T62 [D15]

Descripció residu: Envasos buits de laboratori. Codi CER 150199. Altres envasos i embalatges.

Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, SA Adreça: C/ MUNTANYA DE SANT JAUME, S/N - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: ZZ Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Carretera de Vilanova - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

7. Any 2016 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus
C. Tractament o disposició del rebuig

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017

CALES DE PACHS, SA
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08796 - PACS DEL PENEDÈS
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La gestió del residu és municipal? Sí

Codi: 150202 Classif.: ES Quantitat: 0,60 Unitat: tona/es Mèt. val: T62 [D15] Fitxa d'acceptació: 1023550

Descripció residu: Mànegues de filtres dels Forns, de l'hidratador i del molí del carbó i també els draps bruts del taller

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de
neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses

Codi transp: T-2163 Nom: CATALANA DE RESIDUOS, SL Adreça: POL. IND. EL FOIX - C/ TALLERS, 12 - L'ARBOÇ

Codi gestor: E-847.04 Nom: CATALANA DE RESIDUS, SL Adreça: POL. IND. EL FOIX - C/ TALLERS, 10 - L'ARBOÇ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 150203 Classif.: NE Quantitat: 0,74 Unitat: tona/es Mèt. val: T62 [D15]

Descripció residu: Mànegues de filtres d'Òxid i Hidròxid Càlcic i draps de neteja.

Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi
150202

Codi transp: T-2163 Nom: CATALANA DE RESIDUOS, SL Adreça: POL. IND. EL FOIX - C/ TALLERS, 12 - L'ARBOÇ

Codi gestor: E-847.04 Nom: CATALANA DE RESIDUS, SL Adreça: POL. IND. EL FOIX - C/ TALLERS, 10 - L'ARBOÇ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 160604 Classif.: NE Quantitat: 5,47 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T62 [D15]

Descripció residu: Piles provinents de sondes de temperatura, càmeres fotogràfiques, ....

Piles alcalines (excepte 160603)

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: Muntanya de Sant Jaume, s/n - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: ZZ Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? Sí

Codi: 200101 Classif.: NE Quantitat: 4,24 Unitat: tona/es Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Paper i cartró provinent de l'oficina i dels embalatges de maquinària i recanvis enmagatzemats en iglú de 2500
litres de capacitat a la intempèrie.

Paper i cartró

Codi transp: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor: ZZ Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, - VILANOVA I LA GELTRÚ

7. Any 2016 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus
C. Tractament o disposició del rebuig

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017

CALES DE PACHS, SA
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
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La gestió del residu és municipal? Sí

Codi: 200121 Classif.: ES Quantitat: 5,81 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T62 [D15]

Descripció residu: Fluorescents usats del canvi dels mateixos a oficines i sales d'il.luminació.

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: Muntanya de Sant Jaume, s/n - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: ZZ Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. de Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? Sí

Codi: 200123 Classif.: ES Quantitat: 41,00 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T62 [D15]

Descripció residu: Aerosols provinents de taller per engrassar, pintar i netejar.

Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: Muntanya de Sant Jaume, s/n - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: ZZ Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. de Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? Sí

Codi: 200134 Classif.: NE Quantitat: 102,00 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T62 [D15]

Descripció residu: Bateries provinents de la maquinària mòbil de la pedrera i dels carretons elevadors.

Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133

Codi transp: T-1011 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA,
4 - OLÈRDOLA

Codi gestor: E-467.98 Nom: CARLOS CASINO, SL Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA, 4
- OLÈRDOLA

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200136 Classif.: NE Quantitat: 124,30 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T62 [D15]

Descripció residu: Equips Elèctrics i Electrònics rebutjats: Components avariats o en desús dels quadres elèctrics: diferencials,
tèrmics, ....

Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: C/ MUNTANYA DE SANT JAUME, S/N - VILAFRANCA DEL
PENEDÈS



Codi gestor: ZZ Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? Sí

Codi: 200139 Classif.: NE Quantitat: 8,09 Unitat: tona/es Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Envasos de plàstic, gots de plàstic, ampolles d'aigua, .... enmagatzemats en iglú de 2500 litres a la intempèrie.

Plàstics

Codi transp: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor: ZZ Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, - VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? Sí

Codi: 200301 Classif.: NE Quantitat: 3,36 Unitat: tona/es Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Restes de brossa en general que no s'han gestionat ni als contenidors de paper i cartró ni al d'envasos en iglú
de 700 litres a la intempèrie.

Mescles de residus municipals

Codi transp: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor: ZZ Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, - VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? Sí

Codi: 200304 Classif.: NE Quantitat: 24,00 Unitat: tona/es Mèt. val: T41 [D9]

Descripció residu: Aigua residual de fossa sèptica procedent de vestuaris.

Llots de fosses sèptiques

Codi transp: T-963 Nom: HERMANOS BERGA, C.B. Adreça: C/ REUS, 11 - MONT-ROIG DEL CAMP

Codi gestor: ZZ Nom: E.D.A.R. REUS Adreça: C/ REUS, - MONT-ROIG DEL CAMP

La gestió del residu és municipal? No

7. Any 2016 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus
C. Tractament o disposició del rebuig

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2016 Núm. Registre
P-04470.1 7514/0137/2017
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Codi: 060102 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Digestions àcides per espectrefotometria (Laboratori.

Àcid clorhídric

Quantitat a 01/01/2016: 350,00 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2016: 350,00 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

En contenidor de plàstic, de 1000 litres de capacitat, protegit per carcassa metàl.lica i acondicionats a la zona de taller, en zona
coberta i pavimentada i cubeto de retenció a l'espera d'èsser recollit per TRISA, Gestor Autoritzat Nº E-03.85.

Codi: 060201 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Dissolucions de les valoracions d'hidròxid càlcic (Laboratori.

Hidròxid càlcic

Quantitat a 01/01/2016: 50,00 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2016: 380,00 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

En contenidor de plàstic, de 1000 litres de capacitat, protegit per carcassa metàl.lica i acondicionats a la zona de taller, en zona
coberta i pavimentada i cubeto de retenció a l'espera d'èsser recollit per TRISA, Gestor Autoritzat Nº E-03.85.

Codi: 080318 Classif.: NE Mètode: E07

Descripció residu: Recanvis de tintes i tòners de les impressores dels ordinadors de l'empresa.

Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317

Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Emmagatzemat en contenidor específic subministrat per l'empresa proveïdora de recanvis de tinta i informàtica, en lloc tancat i
cobert: (oficines i laboratori).

Codi: 130205 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Olis procedents dels canvis d'olis dels motors de la maquinària mòbil de la pedrera.

Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
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Quantitat a 01/01/2016: 300,00 Unitat: litre/s

Quantitat a 31/12/2016: 200,00 Unitat: litre/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

En contenidors de plàstic, de 1000 litres de capacitat, protegits per carcassa metàl.lica i acondicionats a la zona de taller, en
zona coberta i pavimentada, a l'espera d'èsser recollits per l'empresa CATOR.

Codi: 150110 Classif.: ES Mètode: E07

Descripció residu: Envasos buits de laboratori. Codi CER 150199. Altres envasos i embalatges.

Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes

Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Envasos buits de reactius de laboratori, emmagatzemats i guardats al laboratori, lloc tancat, a cobert i pavimentat. Es gestiona a
través de la Deixalleria de Vilafranca del Penedès.

Codi: 150202 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Mànegues de filtres dels Forns, de l'hidratador i del molí del carbó i també els draps bruts del taller

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de
neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses

Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: tona/es

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Lloc pavimentat i cobert, el residu es troba contingut en bib-bags de plàstic correctament etiquetat i la seva gestió es realitza
amb CATALANA DE RESIDUOS, SL, Gestor Autoritzat Nº E-847.04.

Codi: 150203 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Mànegues de filtres d'Òxid i Hidròxid Càlcic i draps de neteja.

Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi
150202

Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: tona/es

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:
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Lloc pavimentat i cobert, el residu es troba contingut en bib-bags de plàstic correctament etiquetat i la seva gestió es realitza
amb CATALANA DE RESIDUOS, SL, Gestor Autoritzat Nº E-847.04.

Codi: 160103 Classif.: NE Mètode: E01

Descripció residu: Pneumàtics provinents de la maquinària mòbil de la pedrera.

Pneumàtics fora d'ús

Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Es trobaven dipositats al costat de la planta de tractament, apilats, a la intempèrie i s'han gestionat durant aquest primer
trimestre amb Alfredo Mesalles, S.A., Gestor Autoritzat Nº E-121.95.

Codi: 160604 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Piles provinents de sondes de temperatura, càmeres fotogràfiques, ....

Piles alcalines (excepte 160603)

Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Enmagatzemades en un contenidor tancat a les oficines i laboratori i portades a contenidors de farmàcia quan s'omple l'esmentat
contenidor.

Codi: 170201 Classif.: NE Mètode: E02

Descripció residu: Palets de Fusta provinents del paletitzat de sacs i big-bags d'òxid i hidròxid càlcic

Fusta

Quantitat a 01/01/2016: 2,10 Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2016: 0,70 Unitat: tona/es

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Palets de fusta apilats en lloc pavimentat, a la intempèrie, a l'espera de la seva gestió a través de gestor autoritzat.

Codi: 200121 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Fluorescents usats del canvi dels mateixos a oficines i sales d'il.luminació.

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri



Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Els fluorescents usats es troben dins un contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es porten a la
Deixalleria Municipal de Vilafranca del Penedès.

Codi: 200123 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Aerosols provinents de taller per engrassar, pintar i netejar.

Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs

Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Els aerosols usats es troben dins contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es porten a la Deixalleria
Municipal de Vilafranca del Penedès.

Codi: 200134 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Bateries provinents de la maquinària mòbil de la pedrera i dels carretons elevadors.

Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133

Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Les bateries usades es troben dins contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es porten a la Deixalleria
Municipal de Vilafranca del Penedès.

Codi: 200136 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Equips Elèctrics i Electrònics rebutjats: Components avariats o en desús dels quadres elèctrics: diferencials,
tèrmics, ....

Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135

Quantitat a 01/01/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2016: 0,01 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Els equips elèctrics i electrònics usats es troben dins un contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es
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porten a la Deixalleria Municipal de Vilafranca del Penedès.
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ANNEX 2.  CERTIFICAT ISO 14001:2004 
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ANNEX 3.  FOTOGRAFIES ESPAI D’EMMAGATZEMATGE I DE L’ETIQUETAT DE DIFERENTS 

FRACCIONS DE LA PLANTA DE L’EMPRESA A PACS DEL PENEDÈS 

      

 

 

 

  



CALES DE PACHS 

Emmagatzematge residus especials a la planta de Pacs del Penedès 

Octubre 2017 
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ANNEX 4.  PLÀNOL DE FITES 
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ANNEX 5.  RESGUARD DEL DIPÒSIT DE LA FIANÇA 
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ANNEX 6.  CONTRACTE AMB CESPA  
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ANNEX 7.  CONTROLS EMISSIONS CEMEX ESPAÑA SA 

      

 

 

 

  













Oficina 
d'Acreditació 
d'Entitats 
Col·laboradores 

Control EAC • 003 • 01 

8. RESULTATS

!) DEKRA

Una vegada realitzats els calculs segons la metodología indicada els resultats que s' obtenen són els següents: 

kg PMl O kg PST 

1. Processat de materials amb mesures correctores 1.544,6751

      61,1831 

9.908,3927

   166,8630
2. Manipulació de materials pulverulents en abassegaments 31,4478 66,4897 

3. Transit de vehicles en vials i superfícies no pavimentades 879,4877 2.979,6883 

4. T ransit de vehicles en vials i superfícies pavimentades 338,6231 1.766,7290 

5. Desgast de pneumatics, frens i paviments pels transit de vehicles 0,6214 0,9348 

kg PST kg PMlO 

TOTAL D'EMISSIONS FUGITIVES DE PARTÍCULES (kg/any) 1 2.794,86

1.311,37

14.722,23

  4.980,70 

CONTROL DE LES EMISSIONS DE PARTÍCULES SEDIMENTABLES (PST i PM10) Col/ Ferran núm. 3.946 
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Oficina 
d'Acreditació 
d'Entitats 
Col· laboradores

Control EAC - 003 - 01 

ANNEX 11 - CÁLCULS 

1. EMISSIONS FUGITIVES DE PARTÍCULES A CAUSA DEL PROCESSAT DE MATERIAL
(PLANTES DE TRACTAMENT)

11 

L FE x Pr oducció 

Emissió(t / any) = _i=_t _____ _ 

1000 

SENSE TECNIQUES DE CONTROL 
Operoció Producció Número Emissió PM 1 O 

t/any de focus FE* (kg / t) kg PMlO 
Tamisat 127.943 1 0,004300 550, 154900 
Esmicolament primari 127.943 1 0,001200 153,531600 
Esmicolament secundari 111.242 2 0,001200 266,980800 
Esmicolament terciari 20.820 o 0,001200 0,000000 
Esmicolament de fins 20.575 o 0,007500 0,000000 
Tamisat de fins 20.575 o 0,036000 0,000000 
Punt de tronsvasament de material 111.242 7 0,000550 428,281700 
Descarrega de camions: pedro 
fragmentada 127.943 l 0,000008 1,023544 
Descarrega de comions: pedro 
triturada 111.242 1 5,562100 5,562100 
Carrega de camions 111.242 1 61, 183100 61, 183100 

EMISSIONS TOTALS (kg/any) 1.466,7177 
• EPA Final Sedion. Update August 2004. APA2 Chapter 7 7. 7 9,2  61,183100  166,863000 

AMB TECNIQUES DE CONTROL 
Operació Producció Número Emissió PM 1 O 

t/any de focus FE* (kg / t) kg PMlO 
Tamisat 127.943 o 0,000370 0,000000 
Esmicolament primari 127.943 o 0,000270 0,000000 
Esmicolament secundari 111.242 o 0,000270 0,000000 
Esmicolament terciari 20.820 1 0,000270 5,621400 
Esmicolament de fins 20.575 1 0,006000 12,345000 
T amisat de fins 20.575 l 0,000023 22,632500 
Punt de transvasament de material 111.242 3 0,000023 7,675698 
Descarrega de camions: pedro 
fragmentada 127.943 29 0,000008 29,682776 
Descarrega de camions: pedro 
triturada 111.242 o 0,000050 0,000000 
Carreqa de camions 111.242 o 0,000550 0,000000 

EMISSIONS TOTALS (kg/any) 77,9574 
• EPA Final Section. Update August 2004. APA2 Chapter 7 7. 19,2  0,000000  0,000000 

kg PM10 
TOTAL (kg/any) j 1.544,6751 1

   61,183100

J> DEKRA

Emissió PST 
FE* (kg / t) kg PST 

0,0125 1.599,287500 
0,0027 345,446100 
0,0027 600,706800 
0,0027 0,000000 
0,0195 0,000000 
0,1500 0,000000 
0,0015 1 .168,041000 

0,0015 191,914500 

0,0015 166,863000 
0,0015 166,863000 

4.239, 1219 

Emissió PST 
FE* (kg / t) kg PST 
0,00110 0,000000 
0,00060 0,000000 
0,00060 0,000000 
0,00060 12,492000 
0,00150 30,862500 
0,00180 37,035000 
0,00007 23,360820 

0,00150 5.565,520500 

0,00150 0,000000 
0,00150 0,000000 

5.669,2708 

kg PST 

1 9.908,3927 

    166,863000j 

CONTROL DE LES EM/SS/ONS DE PARTÍCULES SEDIMENTABLES (PST i PM10) Col/ Ferran núm. 3.946 
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ANNEX 8.  ACTA INSPECCIÓ DE DATA 26/07/2017 D’AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ  

   D’ACTIVITATS EXTRACTIVES DEL DEPT. DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I 

COMUNICACIÓ DE CALES DE PACHS  SA DE 11/08/2017 
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ANNEX 9.  CANVI TITULARITAT POU 

      

 

 

 

  



 
Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 

 

 
 
Doc. núm.: 6129305 

 
 

 
Referència: SI2017000844    

Barcelona, 6 de novembre de 2017 
 
 

Sr. Esteve Gaona Sanz,  
 
 
En resposta a la vostra petició, on sol·liciteu informació respecte d’un pou ubicat en una 
pedrera en el municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf) que declareu haver adquirit, consultades 
les dades registrades de que disposem, us informem el següent:  
 

• El pou al que feu referència, legalitzat a l’any 1975, és molt probablement una captació 
d’aigües subterrànies que aleshores tenia la consideració d’aigües privades, d’acord 
amb la normativa anterior, derogada per la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües (actual 
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües), que va entrar en vigor l’1 de gener de 1986; per la qual cosa es raonable 
que des de l’Agència Catalana de l’Aigua no tinguem documentació al respecte.  

• És possible que des de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, 
adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement, puguin conservar documents al 
respecte de quan es van fer les corresponents labors mineres per la construcció 
d’aquesta captació, seguida en l’expedient que citeu 39-B-75; però en tot cas queda 
fora de la competència d’aquesta administració hidràulica intervenir en els requisits i 
les condicions que en el seu dia es van fixar per la legalització d’aquesta captació.    

 

Això no obstant, val a dir, que d’acord amb les dades que ens heu aportat, respecte a qui 
pertanyien anteriorment les instal·lacions de la pedrera Coll Ferran, núm.: 3946, també 
considerem oportú indicar-vos el següent:  
     

• Per resolució de l’anterior Junta d’Aigües es va resoldre, l’1 de desembre de 1998, la 
inscripció en la Secció C del Registre d’aigües, amb el número C-0009087, a nom de 
Materiales Hidraúlicos Griffi, SA, d’un aprofitament d’aigües subterrànies, consistent en 
un pou sondeig i un pou obert amb galeria, destinat a ús industrial per la fabricació de 
ciment.  

• Per resolució de l’anterior Junta d’Aigües es va resoldre, l’1 de desembre de 1998, la 
inscripció en la Secció C del Registre d’aigües, amb el número C-0009149, a nom de 
Materiales Hidraúlicos Griffi, SA, d’un aprofitament d’aigües subterrànies, consistent en 
un pou sondeig, destinat a ús industrial per la fabricació de ciment.  

• Aquests aprofitaments van ser reconeguts als efectes previstos en la Disposició 
transitòria tercera del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’aigües, com un aprofitament temporal d’aigües privades, per un 
termini de cinquanta anys, comptador des de l’1 de gener de 1986.  



 
Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 

 

 

 

 

• Si tal com declareu s’ha produït un canvi de titularitat en la propietat dels terrenys on 
es troben ubicats els pous caldrà que com a nous propietaris en sol·liciteu la inscripció 
de la transmissió dels aprofitaments en el Registre d’aigües, al vostre favor. Per aquest 
cas es pot consultar informació al web de l’Agència Catalana de l’Aigua: 
www.gencat.cat/aca i des de tramitacions buscar el document H0338.  

 

Us adjuntem en format pdf, còpia de cadascuna de les resolucions indicades.  

 

És tot el que us informem en relació a l’assumpte esmentat, quedant a la vostra disposició per 
a qualsevol aclariment o informació addicional. 
 
 
Atentament, 
 
Departament de Concessions 
Agència Catalana de l’Aigua 

aca@gencat.cat 

 
 

http://www.gencat.cat/aca
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ANNEX 10.  JACIMENT DEL CORRAL D’EN GUARDIOLA, A VILANOVA I LA GELTRÚ  

    Font: Serveis Territorials .Departament de Cultura.Generalitat de Catalunya  
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ANNEX 11.  CATASTRO MINERO 
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ANNEX 12.  CONSULTA A L’OTPN PARC DEL GARRAF 

  



 
De: TORRENTO MARSELLES, JOSEP RAMON [mailto:torrentomj@diba.cat]  
Enviado el: dilluns, 27 / de novembre / 2017 14:42 
Para: 'Isabel Lleonart' <lleonartisabel@gmail.com> 
CC: OTPN.Parc Garraf.Oficina del Parc <p.garraf@diba.cat> 
Asunto: RE: consulta fauna potencial 
 
Hola, podeu consultar el Pla de Conservació del Garraf, on es fa esment a aquestes espècies, i 
la seva protecció 
Josep 
  
https://parcs.diba.cat/web/garraf/pla-de-conservacio 
  
De: Isabel Lleonart [mailto:lleonartisabel@gmail.com]  
Enviat: diumenge, 26 de novembre de 2017 23:46 
Per a: TORRENTO MARSELLES, JOSEP RAMON 
A/c: OTPN.Parc Garraf.Oficina del Parc 
Tema: RV: consulta fauna potencial 
  
Benvolguts, 
  
En relació a la consulta del passat dia 9 d’octubre ens interessaria saber si és possible disposar 
d’algunes dades concretes. 
Moltes gràcies. 
  
Salutacions, 
Isabel lleonart 
  
De: Isabel Lleonart [mailto:lleonartisabel@gmail.com]  
Enviado el: dilluns, 9 / d’octubre / 2017 11:23 
Para: 'torrentomj@diba.cat' <torrentomj@diba.cat> 
CC: 'p.garraf@diba.cat' <p.garraf@diba.cat> 
Asunto: consulta fauna potencial 
  
Benvolgut, 
  
Com a redactora de la documentació ambiental del Pla especial urbanístic d’ordenació de 
l’activitat extractiva de la pedrera Coll d’en Ferran, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, 
l’equip redactor del PE ens adrecem al Parc del Garraf per a demanar-vos informació sobre la 
fauna potencialment present en l’àmbit de l’esmentat Pla especial, que limita amb el parc del 
Garraf. 
  
Actualment s’està redactant el Pla especial urbanístic d’ordenació de l’activitat extractiva de la 
pedrera Coll d’en Ferran, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú i d’acord amb les 
determinacions del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú. 
  
I pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del Pla especial, el document d’abast emès per 
l’ Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat 
determina que: 

  
Cal Completar la descripció de la fauna potencialment present en l’àmbit d’estudi, tot aportant 
el seu nivell de protecció. Valorar la probable presència d’espècies com el trobat (Anthus 

mailto:torrentomj@diba.cat
mailto:lleonartisabel@gmail.com
mailto:p.garraf@diba.cat
https://parcs.diba.cat/web/garraf/pla-de-conservacio
mailto:lleonartisabel@gmail.com
mailto:lleonartisabel@gmail.com
mailto:torrentomj@diba.cat
mailto:p.garraf@diba.cat


campestris), el duc (Bubo bubo) i l’hortolà (Emberiza hortolana), espècies que, juntament amb 
l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata) , van motivar la designació com a ZEPA. Així mateix, caldrà 
tenir en compte que aquestes espècies 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 Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i 
biodiversitat i que, per tant, són objecte de mesures d’especial conservació. La proposta es 
situa en l’àrea de distribució del rat-penat de cova (Miniopterus schreibersii), del rat-penat de 
musell llarg (Myotis myotis) i de la tortuga careta (Caretta caretta), 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). 
  

  
És per aquest motiu que ens interessaria conèixer més dades pel que fa a possibles 
localitzacions o cites faunístiques per a preveure la potencial presència  en l’àmbit de la 
pedrera, així com per a l’adopció de mesures preventives, etc. 
  
En tot cas us avancem aquests e-mail per tal de poder parlar-ne quan us sigui possible. 
  
Moltes gràcies 
  
Salutacions, 
Isabel lleonart 
626911448 
  

  
_______________________________   
isabel lleonart  
biòloga. estudi i gestió ambiental  
626911448  
lleonartisabel@gmail.com     
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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. 
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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 



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

  

 

 
 
 

 
 
8 

 

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

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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Codi

DETALL DELIMITACIÓ I ACTUACIONS

LLEGENDA GENERAL

El tècnic redactor

Núm. plànol Data Escala

municipi

Sector:

CALES DE PACHS SA

COLL FERRAN

VILANOVA I LA GELTRÚ

MESURES DE PREVENCIÓ

ZE2

ZE1 EP

ZR

ZT

EP

FRA

ZI

EP

EP

0 50 100 150 20025

Meters

1:5.000

±

Espais de Protecció

Franja Perimetral

limits pedrera

Infraestructures

Rius i torrenteres

Pistes i camins

Corbes de nivell

(ZR) Zona Restauració
(ZE1) Zona Explotació Autoritzada
(ZE2) Zona Explotació Ampliació
(ZT) Zona Tractament i Apilament
(ZI) Zona Instal·lacions Auxiliar
(EP) Espais de Protecció
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ANNEX 14.  PLÀNOLS HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI  

1. Hàbitats interès comunitari (HIC) 

2. Hàbitats interès comunitari (HIC)+PEIN 

3. Hàbitats interès comunitari (HIC) dintre àmbit 
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