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VII  ESTUDI AMBIENTAL 

 

Ja que la Modificació del PGOU no està inclosa dins de cap dels supòsits que estableix la Lei 6/2009, de 28 d’abril, 

d’avaluació ambiental de plans i programes, no necessitarà tràmit ambiental. Tenint en compte que no incorpora cap canvi 

que afecti el model d’utilització del territori derivat del planejament vigent ni cap element o valor objecte de protecció, i per 

tant no altera els criteris d’ordenació que puguin repercutir en la consecució dels objectius del principi de desenvolupament 

urbanístic sostenible, es constata que no és objecte d’avaluació ambiental.  

No obstant, i en compliment de la lletra i) de l’article 66.1 del TRLU, en aquest capítol s’analitza l’alteració que provocarà 

en el medi ambient la Modificació del PGOU. 

El pla se desenvolupa sobre sòl urbà. Tal i com s’ha explicat anteriorment, afecta quasi exclusivament sòls que ja estan 

contemplats com a edificables pel planejament vigent, de manera que la Modificació proposada consisteix bàsicament en 

canviar les condicions d’edificació d’aquestes finques, mantenint el sostre i la densitat previstos actualment. S’afecten 

únicament 650 m2 de sòl destinat a viari, que modificaran la seva posició per permetre la creació de dos vials de vianants 

que connectaran els carrers de la Boia i de l’Any dels Negats. 

Així, en el subàmbit nord el còmput global de sòls privats i vials se manté exactament amb les mateixes superfícies. 

L’actuació suposarà l’enderroc de la urbanització corresponent als 650 m2 de vial esmentats i la urbanització dels dos nous 

carrers, de la mateixa superfície. La resta de sòl, que actualment són solars completament transformats i sense cap tipus 

de vegetació significativa, continuarà en el seu estat actual. 

En el subàmbit sud el canvi de qualificació dels dos solars actualment edificables a sistema d’espais lliures suposa el 

guany d’aquesta superfície situada en un punt central del municipi, per destinar-la a l’ús públic. 

 

1.1.1. DETERMINACIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS REQUERIMIENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DINS L’ÀMBIT DE LA 

MODIFICACIÓ 

Són aspectes i elements rellevants de l’ordenació proposada pel Pla:  

 

- Conservació de les zones verdes i els espais lliures 

S’ha comprovat que l’existència d’espais enjardinats o amb vegetació dins la ciutat, que en major o menor grau 

introdueixen elements “naturals” en entorns urbans, millora la qualitat de vida i la percepció del medi urbà per part dels 

ciutadans, i a la vegada compleix una destacable funció tant ambiental (creació d’ombres, pantalles acústiques, retenció de 

la contaminació atmosfèrica, etc.) com social (efecte psicològic positiu, espais de repòs i convivència, etc.). Així, entenem 

com a “verd urbà” aquells espais de la ciutat en els quals es produeix aquesta penetració dels elements naturals, ja sigui 

en forma de parcs i jardins, com amb la presència d’arbrat o elements de jardineria en els carrers. El “verd” no s’ha de 

limitar als parcs i jardins, sinó que cal intentar generalitzar la seva presència, en la mesura que sigui possible, en tot l’àmbit 

de l’espai públic. 

En el subàmbit nord, la Modificació conserva les àmplies superfícies enjardinades existents al voltant de l’àmbit i es 

produeix un augment dels espais lliures privats i, per tant, en la mateixa proporció, augmenten les superfícies drenants del 

terreny i s’afavoreixen els processos naturals d’infiltració d’aigua en el subsòl. D’aquesta manera, augmenta la capacitat 

d’acollida del lloc i es fomenta el patrimoni biòtic.  

En el subàmbit sud, s’obtenen per a ús públic les dues parcel·les que permeten la connexió entre la plaça dels Boleranys i 

el passeig del Carme. 

 

- Integració amb l’entorn urbà i visuals paisatgístiques 

La proposta millora la integració amb la trama urbana existent. Mitjançant la disposició de la volumetria dels edificis es 

milloren les visuals de l’entorn, es conserva i millora la qualitat del paisatge i es mantenen els elements vegetals 

d’estructuració i de connectivitat paisatgística en l’àmbit del PERI. 

 

- Arbrat existent i elecció de la nova vegetació a implantar 

En l’entorn de l’àmbit de planejament hi ha una varietat d’espècies arbòries adaptades agro-climàticament al medi, 

combinació d’espècies de fulla perenne i de fulla caduca. El pla contempla l’afectació d’una dotzena d’arbres situats a 

l’àrea urbanitzada que esdevé sòl privat. S’estudiaran les espècies segons la seva estructura, estat fitosanitari i altres 

especificacions tècniques, i es valorarà quin tipus d’intervenció és necessària en cada cas: trasplantament, conservació o 

eliminació dels arbres afectats. Si el projecte d’urbanització planteja la plantació d’espècies vegetals en els nous vials, 

aquestes hauran d’estar adaptades a la climatologia del medi. 

 

- Control de la dinàmica de l’aigua 

Es fomentarà l’estalvi i la reutilització de l’aigua i es facilitarà la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja per minimitzar el 

consum d’aigua de reg. A més, s’utilitzaran espècies adaptades a les condicions climàtiques i amb requeriments hídrics 

baixos. 

Ja que la Modificació del PGOU no afecta sòls situats en zones inundables segons es defineixen a l’article 6 del Decret 

305/2006, no són d’aplicació les determinacions d’aquest article.  
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- Control de residus i contaminació acústica 

Es controlaran els residus generats per les obres per evitar possibles focus de contaminació del sòl o la seva 

impermeabilització per compactació. La contaminació acústica de les obres serà mínima, tenint en compte que no 

existeixen receptors sensibles a l’entorn. 

 

1.1.2. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ 

El conjunt d’actuacions que es duran a terme en l’àmbit de la Modificació no repercutiran significativament en el medi 

ambient. El sòl objecte de transformació són solars lliures de vegetació i la franja de vial esmentada amb una alineació 

d’arbres plantats recentment.  

D’aquesta manera la Modificació s’adapta a les condicions del medi existent i respecta la seva dinàmica, atenent a noves 

millores de l’entorn a nivell de sostenibilitat, tenint en consideració aspectes como l’aigua, el sanejament, l’energia, els 

residus, la mobilitat, i a nivell de riscos antròpics i tecnològics la contaminació lumínica o acústica, entre d’altres ja 

esmentats.  

Per tant es pot concloure que el conjunt d’actuacions que proposa la Modificació representen una millora tant per a l’àmbit 

com per a la ciutat, en l’aspecte de la racionalització de la distribució de l’edificació i la creació de noves connexions de 

vianants. 

 

VIII  ESTUDI MACROURBANÍSTIC 

 

La Modificació del PGOU no transforma els usos, no augmenta l’edificabilitat ni la densitat, no altera de manera 

significativa el criteri d’ordenació del planejament vigent ni incorpora cap canvi que afecti el model d’utilització del territori i, 

en tot cas, les millores que aporta ja han estat descrites en apartats anteriors. Per això no és preceptiva la realització de  

l’estudi macrourbanístic al què fa referència l’article 5 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de 

Vilanova i la Geltrú.  

 

 

 


		2019-12-09T12:44:28+0100
	Tomás Bonilla Núñez - DNI 46613426Q (TCAT)
	Aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2019




