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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 66/2019/eURB

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

 
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta 
corresponent de Junta de Govern Local a la seva sessió del dia 9 de febrer de 2021 va 
adoptar el següent acord: 

7. Urbanisme i Planejament.
Número: 66/2019/eURB.
 

APROVAR INICIALMENT EL PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ DE L'ACTIVITAT 
EXTRACTIVA DE LA PEDRERA COLL FERRA.
 

Relació de fets

I.- Consta integrat a l’expedient informe de l’arquitecte municipal, amb el següent 
contingut literal:

“PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA DE LA PEDRERA 
COLL FERRAN. INFORME URBANÍSTIC PEL TRÀMIT D’APROVACIÓ INICIAL

1.- Antecedents
En data 21 de març de 2017, la societat “Cales de Pachs, S.A.” va sol·licitar (amb entrada 
de registre núm. 2017009120) l’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària del Pla 
Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera “Coll Ferran”. S’adjuntava a la 
sol·licitud els documents d’Avanç de Pla Especial Document inicial estratègic i Estudi 
d’impacte i integració paisatgística.

En informe del servei d’urbanisme de data 6 d’abril de 2017 es va donar el vist i plau a la 
tramitació de l’avaluació ambiental. Posteriorment es va trametre la documentació 
aportada a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA) per tal que aquest 
òrgan iniciés l’avaluació ambiental estratègica corresponent.

1.1.- Document d’abast
En data 25 de juliol de 2017 l’OTAAA va emetre el Document d’Abast. En el punt 4.1.1 
Valoració global del document inicial estratègic es diu que el seu contingut s’adiu a les 
determinacions dels apartats a) i b) de l’article 100 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i 
de l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental tot i que la 
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descripció d’alguns apartats no compren tots els condicionants que s’han de tenir en 
compte. Es determina que l’estudi ambiental estratègic (EAE) haurà de considerar, 
completar o esmenar una sèrie d’aspectes:

 Tenir en compte les determinacions derivades de la xarxa Natura Serres del Litoral 
Central, designada com a zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA)

 Tenir en compte les determinacions de la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la 
biodiversitat

 Garantir que la proposta s’ajusta als requeriments derivats de la Llei 12/1985 d’espais 
naturals i del Decret 328/1992 pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.

 Cal definir els objectius de qualitat paisatgística en funció del Catàleg del paisatge de la 
Regió Metropolitana de Barcelona per la unitat paisatgística UP5.

 Tenir en compte la Carta del Paisatge del Garraf, actualment en redacció, on s’identifica 
com a  impacte paisatgístic l’activitat extractiva Griffi.

 Cal valorar ambientalment l’ajust del límit de l’àmbit que realitza en pla (atenent i a la 
propietat i la morfologia existent) a l’establert en el PGO vigent.

 Cal ajustar-se a les determinacions 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.

 Cal tenir en compte les accions definides al Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de 
Vilanova i la Geltrú.

 S’han de quantificar les cobertes de sòl existents i les resultants de la proposta i analitzar 
el grau d’artificialització del sòl no urbanitzable que suposa l’activitat a nivell municipal i 
comarcal.

 S’han de incorporar les condicions establertes en la Resolució de 8 de maig de 2007, pel 
que fa al programa de restauració aprovat.

 S’ha de valorar la incidència sobre la mobilitat que es deriva de la proposta incorporant un 
estudi dels fluxos de mobilitat actual i futurs. 

 S’han de quantificar la superfície i el recobriment dels terrenys catalogats com hàbitats 
d’interès comunitari.

 S’ha de completar la descripció de la fauna potencialment present en l’àmbit d’estudi, 
aportant el nivell de protecció.

 S’ha d’analitzar de manera mes acurada la fragilitat paisatgística tenint en compte la seva 
visibilitat.

 S’ha de valorar la repercussió respecte el canvi climàtic.
 S’han d’incorporar les consideracions efectuades per l’Agencia Catalana de l’Aigua en 

resposta a les consultes de data 14 de juny de 2016.
 S’ha de valorar el risc d’incendi forestal.
 S’ha de valorar l’impacte sobre la qualitat atmosfèrica pel que fa l’emissió de PM10 i per 

l’ozó troposfèric.
 S’ha de tenir en compte la sensibilitat acústica i lumínica.

El document d’abast analitza els objectius de l’EAE i els completa i modifica establint 
indicadors ambientals.
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Es determinen les administracions públiques afectades i el públic interessat. Durant el 
procés de consultes es van rebre els següents informes:

 Autoritat del Transport Metropolità: es recomana la redacció d’un pla de desplaçament 
d’empresa per tal de concretar mesures de foment de la mobilitat sostenible

 Agència Catalana de l’Aigua: 
Respecte al domini públic hidràulic, zona de policia i zona de servitud es recorden la 
normativa vigent i les autoritzacions necessàries en cas de realitzar-se obres.
Respecte a l’abastament ‘aigua no es considera que hi hagi un augment significatiu
Respecte al sanejament no es preveu cap xarxa ni es previst un augment d’aigües 
residuals.
Respecte a la inundabilitat cal demostrar la compatibilitat del creixement urbanístic.
Respecte a les afeccions mediambientals s’ha d’actuar d’acord els “Criteris d’intervenció 
dels espais fluvials publicats” redactats per l’ACA el març de 2002.

 Consell Comarcal del Garraf: es notifica que s’està redactant una Carta del Paisatge que 
sens dubte incidirà en la rehabilitació dels espais de la pedrera que han finalitzat la seva 
explotació. Cal recuperar la carena que es troba en explotació. 

 Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient: s’han de contemplar alternatives en les 
quals no s’ampliï l’explotació de la pedrera.

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: l’àmbit de la pedrera no es troba inclòs en cap 
espais d’interès geològic.

1.2.- Document de Pla especial, estudi ambiental estratègic i estudi  d’impacte i 
integració paisatgística tramitat al 2018.
En data 29 de gener de 2018, el Sr. Jordi Coll i Grifoll, en representació de la societat 
“Cales de Pachs, S.A.” va sol·licitar (amb entrada de registre núm. 2018003509) la 
tramitació de Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera “Coll Ferran”. 
S’adjuntava a la sol·licitud els documents de Pla Especial, Document Inicial Estratègic i 
Estudi d’impacte i integració paisatgística.

Aquest document ha estat redactat per Jordi Coll i Grifoll, arquitecte membre de CGB, 
Arquitectura i Urbanisme.

El contingut d’aquests documents va ser analitzat pel servei de Medi Ambient, que va 
emetre un informe en data 31 d’octubre de 2018.

1.3.- Contingut de l’informe del Servei de Medi Ambient sobre el pla especial 
tramitat al 2018.
El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va emetre  un informe 
en data 31 d’octubre de 2018 de caràcter favorable condicionat a que el document 
incorpores les següents punts:
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.

Realitzar almenys una nova alternativa de planejament que consideri, en quan l’avanç d’explotació, major 
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protecció i preservació ambiental del territori, amb la finalitat d’assolir un balanç equilibrat contrarestant 
l’impacte generat i la pèrdua neta de bioidiversitat. És a dir, es demana poder realitzar en el Pla Especial una 
millora equivalent, que permeti neutralitzar l’impacte o fins i tot assolir un guany net. Atesos els condicionants 
citats (espais de protecció més amplis per prevenir els incendis forestals, valors singulars com els hàbitats 
interès comunitari de caràcter prioritari, àrea prioritària d’aus amenaçades, aspectes de paisatge, elements 
patrimonials, etc..) 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.

Aquesta introducció de nova proposta (o alternativa/es) d’àmbit en quan a l’abast d’explotació (o reformulació) 
hauria de tenir la finalitat d’assolir un degut balanç equilibrat que contraresti l’impacte ambiental generat 
(impactes residuals, etc.), tot tenint en compte doncs, una previsió de la compensació.

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.

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.

4. Es demana aportar un nou anàlisis cost-benefici en concordança i d’acord amb l’alternativa d’explotació i 
ordenament que es proposi. 

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.

6. Es remet també a les consideracions tractades en aquest informe en els apartats anteriors i marcades en 
negreta en d’altres apartats perquè es tinguin en compte en la reformulació de la proposta.

A més d’aquest punts, es conclou el següent:
Disminuir l’àrea d’explotació representa millorar significativament el cost–benefici en favor dels 
sistemes natures de l’activitat, i minimitzar els impactes ambientals, molts dels quals  són crítics i 
severs, o moderats, (p.ex. evitar la desaparició d’hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari, 
o l’impacte d’àrees d’importància per a la avifauna amenaçada, etc.). És alhora una mesura per 
mitigar els impactes ambientals, ja que actuaria relocalitzant l’àrea d’explotació extractiva dins 
l’àmbit del Pla especial. S’estima que un rescat de superfície d’un 40 % del total de l’àmbit seria 
una mesura compensatòria adient (pendent de contrastar amb estudis i valoracions sobre els 
impactes residuals en la biodiversitat etc. ), un espai que hauria d’estar majorment connectat i amb 
continuïtat als actuals límits del Parc, i al fondo d’en Guardiola i considerar els hàbitats d’interès 
comunitari de caràcter prioritari al màxim, els quals es recomana l’evitació de l’afectació. S’estima 
que l’àrea de conservació/preservació compacte seria d’almenys el 33% del total de l’àmbit.

Aquest espai “compensat o/i relocalitzat” es suggereix, podria cedir-se en un futur, si s’acordés, 
mitjançant la fórmula més adient (p. ex. custòdia del territori, cessió d’ús, etc. a l’entitat gestora del 
propi espai protegit mitjançant l’administració municipal) amb la voluntat que esdevingués en un 
futur espai protegit similar als espais adjacents els quals tenen aquesta consideració legal.

Així doncs, el contingut de l’informe del Servei de Medi Ambient es pot resumir en els 
següents punts:

 Cal realitzar mesures compensatòries per la pèrdua de biodiversitat neta generada de les 
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afectacions sobres els hàbitats d’interès comunitari.
 Cal realitzar una nova alternativa de planejament que consideri, en quan l’avanç de 

l’explotació, major protecció i preservació ambiental del territori per contrarestar l’impacte 
generat i la pèrdua neta de biodiversitat.

 Es proposa una compensació territorial, reservant una àrea determinada del Fondo de 
Guardiola destinada únicament a serveis ambientals i de conservació.

 Es sol·licita una major franja ambiental de protecció atès el risc d’incendi de la zona.
 Es condiciona el trasllat del traçat del camí de la Parellada a l’estudi de l’alteració de la 

zona inundable adjacent i associada.

Atès que el contingut de l’informe del servei de Medi Ambient implicava modificacions 
d’abast molt important en la proposta presentada, en data 25 de gener de 2019, el servei 
d’Urbanisme va emetre un informe on es concloïa que calia la presentació d’un nou 
document de pla Especial que inclogués les conclusions de l’informe del servei de Medi 
Ambient. 

En data 5 de febrer de 2019 va ser comunicat als promotors del Pla especial el contingut 
dels dos informes.

2.- Document de Pla especial, estudi ambiental estratègic i i estudi  d’impacte i 
integració paisatgística tramitat al 2020
Amb els antecedents explicats als punts anteriors, i en resposta al requeriment de febrer 
de 2019, la societat Cales de Pachs va sol·licitar la tramitació del document de pla 
especial que incorporava el contingut dels informes rebuts. El document va tenir entrada 
al registre en data 10 de juny de 2020 (núm. 2020016530).

2.1- Planejament vigent i legislació vigent
El 25 de juliol de 2001, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, publicada al DOGC núm. 3444 de 2 d’agost del 2001, s’aprovà definitivament 
la Revisió del PGO, planejament vigent en l’àmbit del document presentat.

L’article 264 de la normativa regula les condicions de desenvolupament i activitat de les 
pedreres. 
Article 264. Condicions per a les explotacions existents.

1. Es delimitarà per a cadascuna d’elles un àmbit a desenvolupar per Pla Especial, el qual fixarà les 
condicions d’ús, d’explotació i restauració, i la limitació temporal de l’activitat extractiva. Per a la Pedrera 
Roca, l’àmbit de Pla Especial coincidirà amb la delimitació final de l’àrea explotable (plànol A2).

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

3. Els Plans Especials contindran:

a) Àmbit d’afectació de les activitats que compta amb 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 
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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 del  P.E. definit a l’article 90 per a la implantació de l’Estació 
Reguladora del Garraf podran sobreposar-se parcialment.

Emplaçament

2.2.- Classificació i qualificació urbanística
D’acord amb el planejament vigent, l’àmbit de la proposta està íntegrament classificat 
com a Sòl No Urbanitzable. La majoria del sòl de l’àmbit es situa dins la clau 23 Zona de 
Protecció Natural i Paisatgística. 

2.3.- Documentació
El contingut del document presentat és el següent:
MEMÒRIA INFORMATIVA

1. OBJECTE DEL PLA ESPECIAL
2. ORDRE DE REDACCIÓ I AUTORIA
3. SITUACIÓ I ÀMBIT
4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
5. ANTECEDENTS I PREEXISTÈNCIES

5.1. Encaix territorial i local
5.2. Topografia i vegetació
5.3. Entorn immediat i servituds
5.4. Antecedents i evolució històrica
5.5. Preexistències i usos actuals del sòl
5.6. Patrimoni arquitectònic i cultural

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13523425731057613644 

Urbanisme i Planejament

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en 
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

6. MARC LEGAL
6.1. Text refós de la Llei d’Urbanisme, Llei 1/2010
6.2. Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 305/2006
6.3. Normativa d’aplicació

7. PLANEJAMENT VIGENT
7.1. Pla Territorial
7.2. Planejament urbanístic municipal
7.3. Carta del Paisatge del Garraf

8. SITUACIÓ ACTUAL DE LA PEDRERA. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EXPLOTACIÓ
8.1 Descripció de la pedrera.
8.2 Sistema d’explotació i tractament del material extret
8.3 Personal emprat
8.4 Instal·lacions i maquinària
8.5 Permisos

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA
2. CRITERIS I OBJECTIUS
3. ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL
4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ

4.1. Vialitat
4.2. Zonificació proposada, activitats i usos

4.2.1. Àmbit propis de l’activitat extractiva
4.2.2. Àmbits externs

4.3. Limitació temporal de l’explotació
4.4. Condicions d’ús i explotació
4.5. Quantitats cubicades i calendari estimat de l’explotació
4.6. Mesures preventives i correctores
4.7. Criteris ambientals
4.8. Restauració i utilització final dels terrenys

5. TRAMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
6. ANÀLISI COST-BENEFICI
7. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
8. ANNEXOS A LA MEMÒRIA

8.1.  Plànols de l’avanç del Projecte d’Explotació i del Programa de Restauració
8.2.  Informe de la Direcció General d’Infraestructures de mobilitat
8.3.  Estudi de fluxos de mobilitat

9. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
9.1. Document d’avaluació ambiental
9.2. Estudi d’Impacte i integració paisatgística

NORMATIVA URBANÍSTICA
Capítol 1 Naturalesa, àmbit i vigència
Capítol 2 Règim urbanístic del sòl
Capítol 3 Determinacions del Pla
Capítol 4 Normativa ambiental

PLÀNOLS
Plànols d’informació
I.1 Situació i emplaçament Esc. 1/150.000, 1/10.000
I.2 Ortofotografia Esc. 1/5.000.
I.3 Topogràfic general Esc. 1/5.000
I.4a Preexistències. Topogràfic. Esc. 1/2.000
I.4b Preexistències. Ortofoto Esc. 1/2.000
I.5 Seccions est-oest (1-10) Esc. 1/5.000
I.6 Seccions nord-sud (A-N) Esc. 1/5.000
I.7 Estructura de la propietat Esc. 1/7.500
I.8 Planejament municipal vigent Esc. 1/5.000
I.9 Límit zones de protecció Esc. 1/5.000
I.10 Estat actual de l’explotació Esc. 1/5.000
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Plànols d’ordenació
O.1 Ajust de l’àmbit del P.E.U. Esc. 1/5.000
O.2 Traçat camí Mas Parellada Esc. 1/2.000
O.3 Zonificació proposada Esc. 1/5.000
O.4 Restauració prioritària Esc. 1/5.000

ANNEXOS
A.1. Plànols de l’avanç del Projecte d’Explotació i del programa d’e restauració
A.2. Informe Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
A.3. Estudi de fluxos de mobilitat
A.4. Informació sobre l’empresa Cales de Pacs SA
A.5. Informe Tècnic en relació a les mesures de prevenció d’incendis en l’àmbit del pla

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
Estudi Ambiental Estratègic
Estudi d’Impacte i integració paisatgística

2.4. - Descripció de la proposta del Pla especial 
Tal com s’especifica a l’apartat 1 Justificació de la conveniència i oportunitat del Pla de la 
Memòria de l’ordenació, cal redactar el document que reguli l’àmbit i l’activitat vinculada a 
l’explotació de recursos naturals.

Es pretén justificar compatibilitat de l’activitat amb l’entorn immediat: Parc Natural del 
Garraf, camí públic de Mas Parellada, sòl destinat a equipaments i l’autopista C-32. En 
concret es defineix el límit de l’àrea d’afecció, els fixen els criteris per l’avanç de 
l’explotació i es fixen els criteris per la restauració dels espais ja explotats per l’activitat 
d’extracció.

El límit de l’àmbit és el corresponent a l’establert pel planejament general de l’any 2001. 
Cal destacar que la base cartogràfica d’aquest document era a escala 1/10.000.

El document proposa i regula els següents aspectes:

1. Trasllat del camí de Mas Parellada
2. Establir i regular dues zones diferenciades corresponents a l’explotació o associades 

a l’explotació.
3. Establir un àmbit d’espais protegits i de restauració.

L’apartat 4 de la memòria de l’ordenació regula aquests aspectes amb la determinació de 
les mesures preventives i correctores, quantitats cubicades i calendari estimat de 
l’explotació, criteris per la restauració dels sòls ja explotats i l’establiment de les mesures 
compensatòries.

S’incorpora una normativa que regula l’activitat, un estudi específic sobre els fluxos de 
mobilitat i un estudi sobre les mesures de prevenció d’incendis en l’àmbit del pla.

Alhora també es tramita, com a documents del mateix expedient, l’estudi ambiental 
estratègic i l’estudi d’impacte i integració paisatgística. 
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Plànol de la zonificació proposada

2.5.- Adequació del document als informes dels serveis d’Urbanisme i Medi 
Ambient 
Atesa la repercussió ambiental de l’activitat extractiva que regula el Pla especial, l’informe 
emès pel Servei de Medi Ambient és de gran importància per valorar-lo i estudiar 
l’aplicació de les determinacions del Document d’Abast emès pel Departament de Medi 
Ambient així com dels altres informes emesos durant la tramitació de l’Avanç de Pla 
Especial.

Aquest informe determina les següents conclusions:
CONCLUSIONS

L’ampliació de la Pedrera més enllà de les zones actualment autoritzades provoca impacte 
crític, server i/o moderat, en més d’un 83 % dels vectors/factors ambientals avaluats (en 
qualitat de l’aire, soroll, hidrologia, geomorfologia, edafologia, fauna, vegetació – biodiversitat, 
paisatge, patrimoni natural i risc d’incendis forestals) i compatible en el 16,6 % restant 
(patrimoni cultural i infraestructures i elements de l’entorn humà). 

L’impacte d’una activitat extractiva és una activitat severa en qualsevol territori, la restauració 
adequada d’una pedrera és més o menys exitosa depenent de les condicions ambientals que 
tingués el territori afectat, si el territori té a priori valors ambientals rellevants i significatius 
funcionals serà molt difícil poder restablir les condicions prèvies existents, tot i que 
s’aconsegueixi una certa “qualitat ambiental”, aquesta no serà comparable amb la primigènia, 
en especial en llocs singulars, d’alta biodiversitat i funcionalitat ecològica, com és el cas de 
l’àmbit del Pla Especial. La restauració ambiental en una pedrera és una mesura correctora 
posterior a l’activitat i a l’impacte ambiental; l’explotació minera acostuma a tenir una durada 
dilatada en el temps que altera els cicles biològics naturals, i afecta de forma directe i 
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irreversible a la biodiversitat existent de l’indret (fauna i flora), i d’altres vectors els quals no es 
recuperen (edafologia, paisatge, geomorfologia, així com la generació d’un impacte integral 
amb efectes sinèrgics i acumulatius. En resum, tot i que es realitzi una acurada restauració, hi 
ha valors ambientals que hauran estat vulnerats de forma irreversible i irreparable, deixant 
impactes residuals permanents.

La valoració cost – benefici del Pla Especial, és més avantatjosa en l’alternativa núm. 4 triada. 
per als sistemes naturals, hi ha una reducció de superfície d’explotació extractiva (ampliació 
prevista) i un conseqüent menor impacte ambiental, amb disminució dels graus d’afecció i 
impactes paisatgístics de l’àmbit definitiu.

Els condicionants ambientals formulats en informe previ condicionat han estat en la seva 
majoria incorporats de forma adequada i en especial s’ha reformulat una nova alternativa 
(alternativa 4) , la qual planteja una major preservació territorial ambiental i paisatgística de 
l’àmbit definitiu d’explotació, tenint en compte un “rescat de superfície”, seguint “criteris per a 
la compensació dels impactes residuals significatius i la integració de la No Pèrdua Neta en 
biodiversitat” (també citat en article 34 de la normativa del Pla Especial) en favor d’espais 
lliures naturals. S’inclouen també altres aspectes importants, com espais de transició amb els 
espais adjacents protegits (franges de protecció i prevenció d’incendis) i altres consideracions 
en quan al patrimoni existent, etc. 

Es proposa que aquest espai “compensat” de superfície de rescat, podria cedir-se en un futur, 
si s’acordés, mitjançant la fórmula més adient (p.ex. custòdia del territori, cessió d’ús, etc. a 
l’entitat gestora del propi espai protegit mitjançant l’administració municipal) amb la voluntat 
que esdevingués en un futur espai protegit similar als espais adjacents els quals tenen 
aquesta consideració legal.

Pel canvi de traçat de l’actual camí de Parellada caldrà realitzar els tràmits relacionats

pertinents i el de desafectació de camí públic prevista per llei.

S’emet INFORME AMBIENTAL FAVORABLE, per a la tramitació de dit pla en la seva 
aprovació inicial d’acord a la legislació vigent.

Pel que fa a l’informe del servei d’urbanisme de data 25 de gener de 2019, cal recordar 
que aquest considerava necessari la reformulació de la proposta d’ordenació de l’activitat 
extractiva atès l’abast de les prescripcions de l’informe del servei de medi ambient emes 
el 31 d’octubre de 2018.

Un cop comprovat que la nova proposta presentada recull aquestes prescripcions i tenint 
en compte que, com s’ha expressat repetidament, aquest document és de caràcter 
eminentment ambiental, es considera que es pot procedir a la seva tramitació.

3.- Conclusions
Atès l’explicat anteriorment i que el document de Pla especial incorpora el contingut de 
l’informe del servei de Medi Ambient de data 11 de novembre de 2020, el tècnic 
sotasignat considera que la Junta de Govern Local pot procedir a l’aprovació inicial del 
document de Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera “Coll Ferran”.

Es proposa que en el període d’informació pública es sol·licitin els següents informes: 
Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento)

Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
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Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Agència Catalana de l’Aigua

Consell Comarcal del Garraf
Diputació de Barcelona

Oficina tècnica de prevenció d’incendis forestals

Parc Natural del Garraf
Oficina del Canvi Climàtic

Per altra banda, el document d’abast emès en data  25 de juliol de 2017, per l’Oficina 
Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental, determina que en la fase de consultes sobre el 
document d’aprovació inicial siguin consultats les següents administracions i públic 
interessat:

Administracions públiques afectades

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Agència Catalana de l’Aigua
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Consell Protecció de la Natura
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
Oficina de Gestió Ambiental Unificada
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Garraf
Autoritat del Transport Metropolità
Públic interessat
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf
ADENC- Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura
SEO Birdlife Española de Ornitología
ICO Institut Català d’Ornitologia
DEPANA- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

Tot el qual s’informa perquè la Junta de Govern Local l’Ajuntament resolgui el que 
consideri oportú, i sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben 
fonamentats.”
 

Fonaments de dret
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1. Article 264 PGO, el qual regula les condicions de desenvolupament i activitat de les 
pedreres, a desenvolupar per Pla Especial, el qual fixarà les condicions d’ús, d’explotació 
i restauració, i la limitació temporal de l’activitat extractiva.

2. De conformitat amb l’article 67.2 TRLUC, els plans especials urbanístics de 
desenvolupament previstos expressament en el planejament urbanístic general han 
d’ajustar llurs determinacions a les del pla que desenvolupen. El present pla especial està 
previst a l’article 67.1 lletra j) TRLUC (implantació d’activitats vinculades a l’explotació de 
recursos naturals).

D’acord amb l’article 69.1 TRLUC, els plans especials urbanístics contenen les 
determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic corresponent o, a 
manca d’aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i 
desenvolupades en els estudis, plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin.

En similars termes s’estableix a l’article 92 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat 
per Decret 305/2006, de 18 de juliol; en endavant, RLU), i l’article 94.1 del referit RLU 
determina que els plans especials urbanístics estan integrats per la documentació escrita 
i gràfica adequada a llur naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, hauran de contenir una 
memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o conveniència del pla i de l’ordenació 
que aquest preveu i els plànols d’informació i d’ordenació que corresponguin.

3. El present Pla s’ha de sotmetre al procediment de tramitació previst a l’article 85 del 
TRLUC. Atenent a què el present Pla Especial s’ha sotmès prèviament a un procediment 
d’avaluació ambiental, d’acord amb l’article 86 bis TRLUC i 115 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme l’informe de sostenibilitat ambiental ha de formar part de la documentació de 
l’instrument de planejament objecte d’aprovació inicial, i se sotmet a informació pública 
durant un termini mínim de 45 DIES, conjuntament amb l’instrument de planejament del 
qual forma part, després de la seva aprovació inicial. El document ha d’incorporar una 
memòria ambiental, als efectes i seguint els tràmits previstos als referits articles 86 bis 
TRLUC i 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  

L’acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, conjuntament 
amb l’informe de sostenibilitat ambiental, i sotmetre’l a informació pública pel referit 
termini de QUARANTA-CINC (45) DIES des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme.   

4. Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’haurà de sol·licitar, si s’escau, un 
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 
85.5 TRLUC). Sens perjudici de què s’hagin d’efectuar també simultàniament les 
consultes que procedeixin, d’acord amb el que estableixi el document de referència 
ambiental (art. 115 c) RLUC). 

5. Abans de l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament, s’ha de lliurar al departament 
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o departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi ambient la proposta de 
memòria ambiental, juntament amb una còpia de la proposta de pla que es preveu 
sotmetre a l’aprovació provisional. En el termini de 3 mesos des de la recepció de la 
proposta de memòria ambiental, dit departament o departaments han de trametre la 
resolució de l’òrgan ambiental sobre la memòria ambiental i un informe urbanístic i 
territorial sobre els aspectes del pla relatiu a qüestions de legalitat i a qüestions 
d’oportunitat d’interès supramunicipal, per tal que puguin ser considerats en l’acord 
d’aprovació subsegüent (apartats Quart i Cinquè de la Disposició Transitòria Divuitena del 
Text refós de la Llei d’urbanisme).  

6.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial d’aquest Pla 
Especial és la Junta de Govern Local, segons acord de delegació adoptat per Decret 
d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 (BOP de 03-07-2019), de l’atribució que ostenta 
l’Alcaldia de conformitat amb l’article 21.1 j) de la Llei de Bases de Règim Local. 
L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de dit Pla 
és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de 
Règim Local.

L’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, d’acord amb l’art. 80 c) TRLUC.

Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 25 de 
juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019. 

  

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la 
pedrera “Coll Ferran”, promogut per la societat “Cales de Pachs, S.A.” i redactat per Jordi 
Coll i Grifoll, arquitecte membre de CGB, Arquitectura i Urbanisme, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’arquitecte municipal del Servei d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient.  

SEGON.- Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental i els altres documents urbanístics incorporats a 
l’expedient, pel termini de QUARANTA CINC (45) DIES des de la darrera publicació 
obligatòria, així com efectuar també simultàniament les consultes que procedeixin, d’acord 
amb el que estableix el document de referència ambiental propi d’aquest expedient, en els 
mitjans i termes previstos legalment.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si s’escau, als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en 
el termini establert legalment.   

Així, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal del Servei d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, caldrà sol·licitar informes o efectuar consultes, segons el cas, a les següents 
administracions i entitats:

Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento)
Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
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Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Agència Catalana de l’Aigua
Consell Comarcal del Garraf
Diputació de Barcelona

Oficina tècnica de prevenció d’incendis forestals
Parc Natural del Garraf

Oficina del Canvi Climàtic

Administracions públiques afectades:
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Agència Catalana de l’Aigua
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Consell Protecció de la Natura
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
Oficina de Gestió Ambiental Unificada
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Garraf
Autoritat del Transport Metropolità

Públic interessat
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf
ADENC- Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura
SEO Birdlife Española de Ornitología
ICO Institut Català d’Ornitologia
DEPANA- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

TERCER.- Publicar el present acord, per edicte, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament.

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona). 

QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat en l’expedient. 

CINQUÈ.- Peu de recursos.
Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix interposar cap 
recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els recursos corresponents 
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contra l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès, en el marc de les seves competències.

 

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

I per a que consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 
del ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de 
l'Alcaldessa Presidenta, a Vilanova i la Geltrú 
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Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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