Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès

4 ASPECTES ESTRUCTURALS
4.1 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
4.1.1 PUNT DE VISTA SUPRAMUNICIPAL
El Planejament supramunicipal que afecta als municipis objecte d’aquesta Agenda 21 és:







Pla Territorial de Catalunya
Pla de Carreteres (adaptació de la llei 71/1993)
Pla d’espais d’interès natural de Catalunya i Xarxa Natura 2000
Pla Territorial Parcial de la regió Metropolitana de Barcelona
Pla Director de Sostenibilitat de Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès
Pla Director Territorial de l’Alt Penedès

A continuació es detallen les línies bàsiques de cada pla i la seva afectació a cada municipi.

4.1.1.1 El Pla territorial de Catalunya
El Pla Territorial de Catalunya va ésser aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març. Segons la base de
les anàlisis realitzades, tant de zones com de nuclis urbans, com també els sistemes urbans existents
a Catalunya, aquest Pla territorial general determina i delimita indicativament els sistemes de
proposta – peça bàsica per l’articulació, comprensió i concreció de les propostes- els quals identifica
amb distintes denominacions, segons les tasques que se’ls assigna, dirigides a aconseguir els
objectius territorials perseguits en les línies estratègiques:
Línia 1: Territori:
- Promoure el creixement de Catalunya com a regió relligada i integrada en el marc de la
Unió Europea i internacional
- Promoure el creixement de Catalunya com a regió relligada i equilibrada interiorment
Línia 2: Qualitat de vida:
- Assegurar el desenvolupament sostenible preservant el medi ambient
- Assegurar bons nivells de vida i dotació adequada en serveis i equipaments
Línia 3: Economia:
- Potenciar el desenvolupament global del país i assegurar-ne la competitivitat
- Potenciar Catalunya com a centre de decisions i com a centre financer

A continuació es detallen els aspectes que el Pla determina per a cada un dels 18 municipis objecte
d’estudi.
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AVINYONET DEL PENEDÈS
Segons el PDTAP, Avinyonet del Penedès es troba dintre de la categoria d’assentament amb
polaritat municipal estructurant pel seu paper de subcentre dels respectius sistemes i en
reconeixement a la capacitat de compartir equipaments.



CASTELLVÍ DE LA MARCA
Castellví de la Marca es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i
amb menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



EL PLA DEL PENEDÈS
El Pla del Penedès es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i
amb menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



FONT-RUBÍ
Font-rubí es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i amb menor
influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



LA GRANADA
La Granada es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i amb
menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



LES CABANYES
Les Cabanyes es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i amb
menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



MEDIONA
San Joan de Mediona es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i
amb menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



OLESA DE BONESVALLS
Olesa de Bonesvalls es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i
amb menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



PACS DEL PENEDÈS
Pacs del Penedès es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i
amb menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



PONTONS
Pontons es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i amb menor
influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



PUIGDÀLBER
Puigdàlber es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i amb
menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



SANT MARTÍ SARROCA
Segons el PDTAP, Sant Martí Sarroca es troba dintre de la categoria d’assentament amb
polaritat municipal estructurant, tenint en compte que és una de les poblacions de major
importància històrica dels corresponents sistemes, amb centralitat i potencial per assolir el
paper de centre d’equipaments que el Pla els hi determina.
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SANT CUGAT SESGARRIGUES
Segons el PDTAP, Sant Cugat Sesgarrigues es troba dintre de la categoria d’assentament amb
polaritat municipal estructurant,, tenint en compte que és una de les poblacions de major
importància històrica dels corresponents sistemes, amb centralitat i potencial per assolir el
paper de centre d’equipaments que el Pla els hi determina.



SANT QUINTÍ DE MEDIONA
Segons el PDTAP, Sant Quintí de Mediona es troba dintre de la categoria d’assentament amb
polaritat municipal estructurant pel seu paper de subcentre dels respectius sistemes i en
reconeixement a la capacitat de compartir equipaments.
El municipi de Sant Quintí de Mediona es contempla en el Pla Territorial General de
Catalunya com un municipi que pertany a l'anomenat "sistema per al reequilibri territorial de
nivell 4", que són aquells basats en polaritats febles del territori, amb pes demogràfic menor
que el nivell 3, però amb una rellevància territorial similar. Es localitzen en zones amb
dificultats, i te una tipologia en capçalera difosa formada pel Sant Pere de Riudebitlles, Sant
Quintí de Mediona i Torrelavit.



SANTA FE DEL PENEDÈS
Santa Fe es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i amb menor
influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



TORRELAVIT
Torrelavit es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i amb
menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.



TORRELLES DE FOIX
Segons el PDTAP, Torrelles de Foix es troba dintre de la categoria d’assentament amb
polaritat municipal estructurant pel seu paper de subcentre dels respectius sistemes i en
reconeixement a la capacitat de compartir equipaments.



VILOBÍ DEL PENEDÈS
Vilobí del Penedès es considera com un assentament de la comarca amb menor dimensió i
amb menor influència en els sistemes, dintre de la categoria de petit nucli de població.

Els municipis d’Avinyonet del Penedès, Sant Martí Sarroca, San Cugat Sesgarrigues i Sant Quintí de
Mediona són els que tenen una polaritat municipal estructurant, mentre que la resta es consideren
petits nuclis de població. Aquest fet es deu a que aquests quatre municipis han tingut una major
importància a la comarca per motius històrics i geogràfics, ja que per la seva situació es consideren
eixos vertebradors i pols d’atracció de municipis petits.
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4.1.1.2 El Pla de Carreteres (adaptació de la Llei 71/1993)
El Pla de Carreteres de Catalunya, actualment vigent, va ser aprovat pel Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya el 5 de juliol de 1996 i publicat el 10 de juliol de 1996 en el DOGC (núm.
2228). Actualment el Pla de Carreteres es troba en una avançada fase d’execució. Aquest Pla revisa i
actualitza el Pla de carreteres aprovat al 1985 per tal d’adaptar-lo a la Llei 7/1993, de 30 de
setembre, de carreteres. Per aquest motiu no es fa un estudi de demanda ni es fa una crítica del
model territorial ni dels seus objectius, que coincideixen amb els del Pla territorial general de
Catalunya, aprovat mitjançant la Llei 1/1995 de 16 de març.
A continuació es detallen els aspectes que el Pla determina per a cada un dels 18 municipis objecte
d’estudi.


AVINYONET DEL PENEDÈS
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, són la millora i
variants de la N-340.



CASTELLVÍ DE LA MARCA
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, és la variant de la
B-212 a la Múnia.



EL PLA DEL PENEDÈS
No hi ha actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries.



FONT-RUBÍ
No hi ha actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries.



LA GRANADA
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, és la ampliació i
millora de la C-15.



LES CABANYES
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, és connexió A-7 –
eix del Foix – C-15.



MEDIONA
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, són variants de vies
integrades.



OLESA DE BONESVALLS
No hi ha actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries.



PACS DEL PENEDÈS
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, és connexió A-7 –
eix del Foix – C-15.



PONTONS
No hi ha actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries.
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PUIGDÀLBER
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, és la ampliació i
millora de la C-15.



SANT MARTÍ SARROCA
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, són variants de la
BP-2121.



SANT CUGAT SESGARRIGUES
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, són la millora i
variants de la N-340.



SANT QUINTÍ DE MEDIONA
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, són variants de vies
integrades. En el municipi de Sant Quintí de Mediona, la proposta del Pla de Carreteres que
afecta al municipi és l’Eix Igualada - Vilafranca del Penedès – Vilanova i la Geltrú (que amb la
nova codificació de carreteres s’anomena C-15).
Aquest eix es desenvolupa seguint l’itinerari de l’antiga carretera C-244, i al seu tram final, té
un ramal que permet la connexió directa amb sitges. Les actuacions fetes al llarg de tot l’eix
es concreten en:
o Construcció d’una carretera, amb les característiques fixades pel Pla, entre la
carretera N-II, i la carretera b-224, prop de Capellades
o Des d’aquest darrer punt i fins a entroncar amb l’antiga carretera C-244, als
encontorns de Sant Pere de Riudebitlles, s’ha projectat i executat una nova via amb
les característiques fixades pel Pla.
o Al tram entre Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, s’hi ha portat a terme el
condicionament de la via existent per tant de dotar-la amb les característiques
exigides pel Pla.



SANTA FE DEL PENEDÈS
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, és la ampliació i
millora de la C-15.



TORRELAVIT
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, és la millora i
variants de la BP-2151.



TORRELLES DE FOIX
Les actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries, són variants de vies
integrades.



VILOBÍ DEL PENEDÈS
No hi ha actuacions previstes al municipi en matèria d’infraestructures viàries.
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Il·lustració 4.1.1-1: Plànol de xarxa viària (Font: Pla de Carreteres de Catalunya. Any 1996)

A continuació es resumeixen les actuacions previstes:
MUNICIPI

PLA DE CARRETERES

Avinyonet del Penedès

Millora i variants N-340

Castellví de la Marca

Variant B-212

El Pla del Penedès

---

Font-rubí

---

La Granada

Ampliació i millora C-15

Les Cabanyes

Connexió A7 - eix del Foix - C15

Mediona

Variants de vies integrades

Olesa de Bonesvalls

---

Pacs del Penedès

Connexió A7 - eix del Foix - C15

Pontons

---

Puigdàlber

Ampliació i millora C-15

Sant Cugat Sesgarrigues

Millora i variants N-340

Sant Martí Sarroca

Variants de la BP-2121

Sant Quintí de Mediona

Eix igualada - Vilafranca del Penedès - Vilanova i la Geltrú

Santa Fe del Penedès

Ampliació i millora C-15

Torrelavit

Millora i variants BP-2151

Torrelles de Foix

Variants de vies integrades

Vilobí del Penedès

---

Taula 4.1.1-1: Actuacions previstes a la xarxa viària dels 18 municipis de l’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès
(Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Pla de Carreteres de Catalunya. Any 2011)

Els municipis d’El Pla del Pla del Penedès, Font-rubí, Olesa de Bonesvalls, Pontons i Vilobí del Penedès
no tenen cap actuació prevista dintre del Pla de Carreteres.
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4.1.1.3 El Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i XARXA Natura 2000
A partir del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN), s’estableix una xarxa d'espais naturals congruent, prou àmplia i suficientment representativa
de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals del nostre país. Mitjançant
aquest Pla s’estableixen les mesures necessàries per a la protecció bàsica d'aquests espais naturals.
A tots els espais és d'aplicació un règim preventiu bàsic, que inclou un règim urbanístic incompatible
amb els processos urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu relatives a la implantació
d'usos, instal·lacions i altres activitats susceptibles de lesionar significativament els valors protegits.
Paral·lelament, per a un nombre d'espais concrets, el Pla estableix disposicions de caràcter particular,
bàsicament relatives al planejament urbanístic i a la protecció de les aigües i algunes espècies de la
flora i fauna silvestres.
A més, el PEIN diagnostica, per a cada espai, els factors de risc actuals o potencials i determina les
mesures de protecció addicionals que cal aplicar-hi. Aquestes mesures poden adoptar la forma de les
normes de caràcter particular esmentades al paràgraf anterior, o bé d'actuacions específiques que
recull el Programa de desenvolupament del Pla.
A continuació es detallen els espais del PEIN de cada un dels 18 municipis objecte d’estudi.


AVINYONET DEL PENEDÈS
Al municipi d’Avinyonet del Penedès hi ha dos Espais d’Interès Natural inclosos en la xarxa
del PEIN. Un es troba dintre de l’espai “Massís del Garraf” (espai també considerat dintre de
les “Serres del litoral central” a la Xarxa Natura 2000), amb una superfície de 1171,99 ha, i
l’altre, dintre de l’espai “Muntanyes de l’Ordal” (espai també considerat dintre de les “Serres
del litoral central” a la Xarxa Natura 2000), amb una superfície de 111,85 ha.



CASTELLVÍ DE LA MARCA
Al municipi de Castellví de la Marca hi ha un Espai d’Interès Natural inclòs en la xarxa del
PEIN, anomenat “El Montmell-Marmellar” (espai també considerat amb el mateix nom a la
Xarxa Natura 2000), amb un superfície de 665,86 ha.



EL PLA DEL PENEDÈS
Al municipi d’El Pla del Penedès no hi ha Espais d’Interés Natural ni cap tipus d’espai protegit
per figures urbanístiques.



FONT-RUBÍ
Al municipi de Font-rubí hi ha un Espai d’Interès Natural inclòs en la xarxa del PEIN,
anomenat “Capçaleres del foix” (espai també considerat amb el mateix nom a la Xarxa
Natura 2000 amb un superfície de 432,37 ha.



LA GRANADA
Al municipi de La Granada no hi ha Espais d’Interés Natural ni cap tipus d’espai protegit per
figures urbanístiques.



LES CABANYES
Al municipi de Les Cabanyes no hi ha Espais d’Interés Natural ni cap tipus d’espai protegit per
figures urbanístiques.
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MEDIONA
Al municipi de Mediona hi ha un Espai d’Interès Natural inclòs en la xarxa del PEIN, anomenat
“Capçaleres del foix” (espai també considerat amb el mateix nom a la Xarxa Natura 2000 amb
un superfície de 490,86 ha.



OLESA DE BONESVALLS
Al municipi d’Olesa de Bonesvalls hi ha dos Espais d’Interès Natural inclòs en la xarxa del
PEIN. Un es troba dintre de l’espai “Massís del Garraf” (espai també considerat dintre de les
“Serres del litoral central” a la Xarxa Natura 2000), amb una superfície de 854,63 ha, i l’altre,
dintre de l’espai “Muntanyes de l’Ordal” (espai també considerat dintre de les “Serres del
litoral central” a la Xarxa Natura 2000), amb una superfície de 1509,32 ha.



PACS DEL PENEDÈS
Al municipi de Pacs del Penedès no hi ha Espais d’Interés Natural ni cap tipus d’espai protegit
per figures urbanístiques



PONTONS
Al municipi de Pontons hi ha dos Espais d’Interès Natural inclosos en la xarxa del PEIN. Un es
troba dintre de l’espai “Capçaleres del Foix” (espai també considerat amb el mateix nom a la
Xarxa Natura 2000, amb una superfície de 216,46 ha, i l’altre, dintre de l’espai “El MontmellMarmellar” (espai també considerat amb el mateix nom a la Xarxa Natura 2000 amb una
superfície de 165,83 ha.



PUIGDÀLBER
Al municipi de Puigdàlber no hi ha Espais d’Interés Natural ni cap tipus d’espai protegit per
figures urbanístiques



SANT CUGAT SESGARRIGUES
Al municipi de Sant Cugat Sesgarrigues hi ha un Espai d’Interès Natural inclòs en la xarxa del
PEIN, anomenat “Massís del Garraf” (espai també considerat dintre de les “Serres del litoral
central” a la Xarxa Natura 2000), amb un superfície de 24,65 ha.



SANT MARTÍ SARROCA
Al municipi de Sant Martí Sarroca hi ha un Espai d’Interès Natural inclòs en la xarxa del PEIN,
anomenat “El Montmell-Marmellar”, amb un superfície de 258,02 ha.



SANT QUINTÍ DE MEDIONA
No hi ha en el municipi de Sant Quintí de Mediona Espais d'Interès Natural inclosos en la
xarxa del PEIN ni espais protegits per alguna figura urbanística. Actualment s’està tramitant
una proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000 la qual afecta al municipi, concretament
incorporaria els terrenys més pròxims a la serra del Bolet, situats al sud del casc.



SANTA FE DEL PENEDÈS
Al municipi de Santa Fe del Penedès no hi ha Espais d’Interés Natural ni cap tipus d’espai
protegit per figures urbanístiques



TORRELAVIT
Al municipi de Torrelavit no hi ha Espais d’Interés Natural ni cap tipus d’espai protegit per
figures urbanístiques
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TORRELLES DE FOIX
Al municipi de Torrelles de Foix hi ha tres Espais d’Interès Natural inclosos en la xarxa del
PEIN. El primer es troba dintre de l’espai “Capçaleres del Foix” (espai també considerat amb
el mateix nom a la Xarxa Natura 2000, amb una superfície de 938,21 ha; el segon dintre de
l’espai “El Montmell-Marmellar” (espai també considerat amb el mateix nom a la Xarxa
Natura 2000, amb una superfície de 522,03 ha; el tercer, més reduït, es troba dintre de
l’espai “Sistema prelitoral central” (espai també considerat amb el mateix nom a la Xarxa
Natura 2000 amb un superfície de 1,07 ha.



VILOBÍ DEL PENEDÈS
Al municipi de Violbí del Penedès no hi ha Espais d’Interés Natural ni cap tipus d’espai
protegit per figures urbanístiques

Il·lustració 4.1.1-2: Sistema d’espais oberts (Font: Pla Director Territorial de l’Alt Penedès. Any 2008)
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A continuació s’adjunta quadre resum:
MUNICIPI

PEIN

XARXA NATURA

Avinyonet del Penedès

Massís del Garraf

Serres de Litoral Central

Muntanyes de l'Ordal

Serres de Litoral Central

Castellví de la Marca

El Montmell-Marmelar

El Montmell-Marmelar

El Pla del Penedès

---

---

Font-rubí

Capçaleres del Foix

Capçaleres del Foix

La Granada

---

---

Les Cabanyes

---

---

Mediona

Capçaleres del Foix

Capçaleres del Foix

Olesa de Bonesvalls

Massís del Garraf

Serres de Litoral Central

Muntanyes de l'Ordal

Serres de Litoral Central

Pacs del Penedès

---

---

Pontons

Capçaleres del Foix

Capçaleres del Foix

El Montmell-Marmelar

El Montmell-Marmelar

Puigdàlber

---

---

Sant Cugat Sesgarrigues

Massís del Garraf

Serres de Litoral Central

Sant Martí Sarroca

El Montmell-Marmelar

---

Sant Quintí de Mediona

---

---

Santa Fe del Penedès

---

---

Torrelavit

---

---

Torrelles de Foix

Capçaleres del Foix

Capçaleres del Foix

El Montmell-Marmelar

El Montmell-Marmelar

Sistema prelitoral central

Sistema prelitoral central

---

---

Vilobí del Penedès

Taula 4.1.1-2: Espais PEIN i Xarxa Natura dels 18 municipis de l’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès (Font:
Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Any
2011)

De les dades obtingudes, els municipis d’El Pla del Penedès, La Granada, Les Cabanyes, Pacs del
Penedès, Puigdàlber, Sant Quintí de Mediona, Santa Fe del Penedès, Torrelavit i Vilobí del Penedès,
no disposen de cap espai protegit dins del PEIN o la Xarxa Natura, tot i que Sant Quintí de Mediona
està tramitant una proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000, incorporant terrenys pròxims a la
Serra del Bolet, situats al sud del casc. La resta de municipis té en major o menor superficie, àmbits
inclosos en el PEIN i/o la Xarxa Natura.
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4.1.1.4 Pla Territorial Parcial de la regió Metropolitana de Barcelona
L’Alt Penedès pertany a l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona (RMB), de manera que haurà
de respectar les directrius que estableixi el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB).
En el marc de la planificació territorial de Catalunya, el PTMB té caràcter de Pla Territorial Parcial.
Els plans territorials parcials (PTP) són la figura que desplega les determinacions del PTGC i defineix
els objectius d’ordenació territorial globals d’una part del territori de Catalunya, una regió, un grup
de comarques o una comarca. Els plans urbanístics municipals han de respectar i concretar les
determinacions i propostes dels PTP.
El PTMB definirà les directrius d’ordenació que caldrà incorporar al planejament de les comarques de
la RMB. El PTMB desenvolupa el concepte de polaritat del PTGC a través de la proposta d’àrees
dinamitzadores, que en gran part recolza sobre les capitals de comarca.
El PTMB pretén que el planejament urbanístic de cada municipi pugui desenvolupar-se de manera
immediata, sense necessitat de documents intermedis. El document de debat, tal com es perfila fins
avui, se centra especialment en l’anàlisi del sòl no urbanitzable (un 75% del territori de la RMB), per
la qual proposa una categorització variable, atenent a les funcions que pot assumir i els usos del sòl
predominants:
o
o
o
o
o
o
o

Espais del PEIN, Parcs i Reserves Naturals
Sòls forestals
Sòls d’interès ecològico-paisatgístic
Sòls agrícoles
Sòls lliures permanents/ordinaris/rurals
Nuclis rurals i edificis protegits
Activitats diverses en SNU

A banda del SNU, distingeix dues grans categories més: (a) Sistemes Generals (sistema de rius, lleres i
riberes públiques; equipaments i serveis tècnics, parcs urbans) i (b) sòl urbà i urbanitzable.
El 22 de maig de 2009 el Govern va fer l’aprovació inicial del projecte del Pla territorial parcial de la
Regió Metropolitana de Barcelona, que tenia com a principals objectius garantir la funcionalitat dels
espais oberts, atendre les necessitats d’habitatge, espais i infraestructures per a la nova activitat
econòmica, promoure un model de ciutat basat en la compacitat i la cohesió social i promoure la
mobilitat sostenible. El document seguia el mateix enfocament metodològic de tots els plans
territorials parcials en elaboració, i organitzava les seves directrius en tres grans àmbits d’actuació:
espais oberts, assentaments urbans i infraestructures de mobilitat .
El 20 d’abril el Govern de la Generalitat aprova definitivament el Pla territorial parcial de la Regió
Metropolitana de Barcelona. L’aprovació es produeix després d’un període d’exposició pública en
què es recullen més de 2.500 al·legacions. El document final incorpora novetats destacables en els
àmbits dels espais oberts, com la protecció específica de l’àmbit del Parc Agrícola del Vallès, i de les
infraestructures. En aquest últim camp, la inclusió de quatre alternatives per al traçat del darrer tram
del Quart cinturó és motiu de polèmica. Polítics i ecologistes valoren diferentment el document final.
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D’aquesta manera, el 22 de maig de 2009 el Govern va fer l’aprovació inicial del projecte del Pla
territorial parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, que tenia com a principals objectius
garantir la funcionalitat dels espais oberts, atendre les necessitats d’habitatge, espais i
infraestructures per a la nova activitat econòmica, promoure un model de ciutat basat en la
compacitat i la cohesió social i promoure la mobilitat sostenible. El document seguia el mateix
enfocament metodològic de tots els plans territorials parcials en elaboració, i organitzava les seves
directrius en tres grans àmbits d’actuació: espais oberts, assentaments urbans i infraestructures de
mobilitat.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i de la Plataforma per una Vegueria Pròpia consideraven que el
Pla afectaria la identitat del paisatge, el creixement harmònic i el manteniment de l’activitat agrària a
l’àmbit del Penedès, i que ignorava parts substancials del Pla director de l’Alt Penedès, la qual cosa,
segons deien, anava en contra del compromís verbal que el conseller de Política Territorial, Joaquim
Nadal, havia adquirit amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Entre les protestes d’aquestes
entitats hi havia implícit el desig de desvincular-se d’altres àmbits territorials i constituir-ne un de
propi, el de la Vegueria del Penedès.
D’altra banda, l’associació ecologista també denunciava la manca d’espais connectors entre alguns
espais de protecció especial (com per exemple entre les vinyes de l’Alt Penedès i l’Anoia; el massís
del Garraf i Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú, entre altres) i la manca d’una acurada delimitació
dels espais agraris de la zona metropolitana
El 20 d’abril de 2010 el Govern de la Generalitat va aprovar definitivament el Pla territorial.
Modificacions
Pel que fa als espais oberts, a més d’incrementar en 1.000 ha la seva superfície respecte del
document inicial, el document també incloïa una proposta d’elaboració, a càrrec del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d’un pla territorial sectorial d’espais d’interès agrícola i, per
part del Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’un pla territorial sectorial d’espais connectors.
També proposava específicament l’elaboració d’un pla director urbanístic de la plana agroforestal del
Vallès.
En l’àmbit de les infraestructures viàries, el Pla va incloure quatre alternatives de traçat per a la
polèmica autovia B.40 o Quart Cinturó.
(Font: Societat Catalana d’Ordenació del Territori, SCOT).

A continuació es detallen els aspectes que el Pla determina per a cada un dels 18 municipis objecte
d’estudi.


AVINYONET DEL PENEDÈS
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



CASTELLVÍ DE LA MARCA
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



EL PLA DEL PENEDÈS
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.
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FONT-RUBÍ
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



LA GRANADA
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



LES CABANYES
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



MEDIONA
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



OLESA DE BONESVALLS
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



PACS DEL PENEDÈS
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



PONTONS
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



PUIGDÀLBER
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



SANT MARTÍ SARROCA
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



SANT CUGAT SESGARRIGUES
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



SANT QUINTÍ DE MEDIONA
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



SANTA FE DEL PENEDÈS
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



TORRELAVIT
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.
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TORRELLES DE FOIX
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.



VILOBÍ DEL PENEDÈS
El nucli urbà es considera, dintre del Sistema Urbà – Estratègies urbanes, amb un creixement
moderat.

Il·lustració 4.1.1-3: Creixements (Font: Societat Catalana d’Ordenació del Territori, SCOT. Any 2010)

Dels divuit municipis que s’estudien, tots estan considerats amb un creixement moderat, segons el
Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
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4.1.1.5 El Pla Director de Sostenibilitat de la Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès
El Pla Director Supramunicipal de Sostenibilitat es troba en la fase final d’aprovació, un cop fet ja el
procés de participació ciutadana.
El projecte del Pla Director abasta als municipis que formen part de la Mancomunitat de Municipis de
l’Alt Penedès, amb diversos nuclis de població, de caire fonamentalment rural, amb un total de
28000 habitants distribuïts en una superfície de 175 km2.
Els municipis que s’estudien a l’Agenda 21 i que es troben dintre de l’àmbit del PDSMAP són:
o
o
o
o

Sant Quintí de Mediona
Torrelavit
Pla del Penedès
Puigdàlber

Esmentar també que la fita que es persegueix amb aquest projecte per part de la Mancomunitat de
Municipis de l’Alt Penedès es posar les bases per a fer una planificació i ordenació sostenible del
territori en el marc del que podem anomenar “la nova cultura del territori”
En aquest sentit, el projecte té per objectius:
1.- Incorporar de manera decidida els principis de sostenibilitat i els criteris ambientals dins del
procés de planificació dels territoris no urbanitzats.
2.- Enfocar el planejament urbanístic sobre la base, d’un estudi d’abast supramunicipal en
profunditat sobre la situació i els processos del sòl no urbanitzable que defineixi i estableix una
proposta ordenació conjunta de tot l’àmbit. És un canvi conceptual i metodològic del procés de
planificació que és de gran importància, doncs incorpora, els aspectes ambientals i els criteris de
sostenibilitat des de l’inici del procés i no a posteriori com fins ara succeeix.
3.- Fer una aposta de treball conjunt entre les diferents administracions que participen d’aquesta
iniciativa
4.- Identificar els valors productius, ecològics, ambientals i patrimonials i del paisatge del sòl no
urbanitzable del municipis que formen de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès per
garantir la planificació i gestió sostenible del territori que afavoreixi el manteniment i protecció dels
espais agrícoles, forestals i fluvials, de les funcions ecològiques i paisatgístiques del territori fent-ho
compatible amb el desenvolupament de l’activitat econòmica i l’ús social per garantir la millora de la
qualitat de vida
Els municipis que formen part del PDSMAP hauran d’incorporar aquests objectius en els seus plans
d’ordenació corresponents.
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Il·lustració 4.1.1-4: Municipis àmbit del Pla Director de Sosotenibilitat de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès
(Font: Pla Director de Sostenibilitat de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès. Any 2005)
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4.1.1.6 El Pla Director Territorial de l’Alt Penedès
El Consell Comarcal va sol·licitar l’any 2002 a la Generalitat l’elaboració del Pla Director Territorial de
l’Alt Penedès (PDTAP), amb l’objectiu de definir unes directrius de creixement i d’usos, evitar els
impactes negatius de les transformacions i preservar el territori, tot fent compatible el conreu de la
vinya i les dinàmiques metropolitanes. El Pla abraça els 27 municipis de la comarca i es desenvolupa
amb criteris de concurrència amb les propostes del Pla territorial metropolità de Barcelona, del qual
forma part, així com amb altres iniciatives de concertació territorial paral·leles com la Carta del
Paisatge.
En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el PDTAP per a
l’horitzó temporal 2026. L’acord de Govern i la normativa del Pla van ser publicats al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5241 en data 22 d’octubre, a l’efecte que fos
immediatament executat. Concloïa així un llarg procés de participació institucional i ciutadana, amb
una doble exposició pública de l’avanç i l’avantprojecte, i els corresponents terminis de tres mesos
per a la presentació d’al·legacions i suggeriments.
El Pla aprovat comprèn la diagnosi territorial i les decisions finals sobre l’ordenació del sistema
d’assentaments, dels espais oberts i les infraestructures de mobilitat. Per a cada un d’aquests àmbits
es plantegen objectius, criteris i projectes que hauran de ser observats en els plans d’ordenació
urbanística municipal (POUM), als quals els correspon, també, concretar a l’escala urbana els límits i
traçat definitiu de l’ordenació territorial aprovada.
Enfortiment del sistema i estructura d’assentaments
Una de les primeres línies d’actuació del Pla és l’enfortiment de l’estructura comarcal del territori
penedesenc i el reforçament dels llaços entre les diferents poblacions. El Pla determina objectius
generals per a diferents sistemes urbans: els sistemes del corredor, l’eix riu de Bitlles, la corona de
Vilafranca del Penedès i els pobles del pla; i estableix una gradació de creixement i estratègia
específica per a cadascun dels assentaments a partir de la seva anàlisi i classificació prèvia.
En concret, es potencien els assentaments de més rellevància situats a l’eix central de la comarca,
format pels municipis de Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia. Es preveu un creixement
moderat a Sant Pere de Riudebitlles i a Sant Quintí de Mediona (sistema de Riudebitlles), a Torrelles
de Foix i Sant Martí Sarroca (sistema Foix), a Sant Llorenç d’Hortons (sistema Gelida-Sant Llorenç), a
Sant Cugat Sesgarrigues (sistema Ordal), com a nuclis que ocupen una posició capaç d’assolir un cert
protagonisme en relació amb una àrea ben connectada que, a més, es dotarà dels equipaments i
mitjans de transport públic adequats. Per als petits assentaments s’estableixen estratègies de
consolidació i millora o de manteniment del caràcter rural.
Protecció de la vinya i els espais naturals
El conjunt de directrius i estratègies aprovades en el sistema d’espais oberts va encaminada a
protegir els espais d’interès natural o agrari, a moderar el consum de sòl i, especialment, a protegir el
paisatge com a factor identitari d’especial rellevància de l’Alt Penedès, atès que el considera un actiu
potencial pel que fa a l’economia, l’ús social i la qualitat ambiental. En total, el Pla protegeix el 93%
del territori comarcal sota dos tipus de sòl especial: per raó dels valors naturals o ambientals,
especialment de municipis perifèrics de la comarca —reforçant-ne la protecció sectorial— i aquells
dedicats a la vinya, situats majoritàriament al centre de la comarca.
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Més carreteres i vies de tren
El Pla traça una xarxa viària i ferroviària que acompleix les funcions bàsiques de garantir les
condicions d’accessibilitat exterior de la comarca i assegurar la vertebració interna. Proposa diverses
millores viàries i la creació de nous traçats. Igualment, fa una aposta decidida pel transport públic
amb la potenciació del ferrocarril.
Pel que fa a la xarxa viària, preveu la creació d’una via de nou traçat que avança per la plana
travessant tota la comarca pel nord de Vilafranca, paral•lela a l’AP-7. Aquesta nova via, que
correspon al Quart Cinturó, enllaçarà l’autopista AP-2 –prop de la Bisbal del Penedès a la comarca del
Baix Penedès– amb Martorell, al Baix Llobregat, i s’integrarà així en la xarxa viària metropolitana.
Donarà accés a carreteres locals, ciutats i polígons industrials i es planteja com alternativa a l’actual
traçat de la’N-340. Segons s’indica en el document del Pla, s’espera que la seva disposició paral•lela i
pròxima a les principals infraestructures existents (autopista i ferrocarril) minimitzi les afectacions i
l’impacte sobre el territori.
Està previst també el desdoblament de dues vies importants, l’N-340 i la C-15 –que correspon al
futur Eix Diagonal. La Nacional es desdoblarà en el tram de Vilafranca cap a Vallirana i Cervelló, en el
Baix Llobregat. Aquesta via es perllongarà per Sant Llorenç d’Hortons cap al Quart cinturó. Pel que fa
a la C-15, es desdoblarà entre Vilafranca i Vilanova i ha d’enllaçar amb Igualada i Manresa cap al
nord.
D’altra banda, s’ampliarà l’autopista AP-7 amb carrils laterals des de la plana de l’Amat (quilòmetre
189) fins a Santa Margarida i els Monjos passant per Vilafranca del Penedès, incrementant així les
possibilitats de circulació en el tram més poblat del corredor.
Finalment, a més d’altres millores de condicionament de les vies estructurants secundàries, es
preveu l’enllaç entre la BP-2121 –carretera de Torrelles de Foix-Sant Martí Sarroca-Pacs, també
anomenada eix del Foix– i la C-15 per darrere de les muntanyes de Sant Pau i Sant Jaume.
Pel que fa a la xarxa ferroviària, recull un dels trams del Ferrocarril Orbital Vilanova-Mataró.entre
Vilanova-Vilafranca. Si bé l’avantprojecte del pla incorporava les històriques demandes del territori
amb la proposta de creació d’una nova línia de tren de rodalia que connectés la comarca de manera
directa amb els Pirineus –entre Vilanova i la Geltrú i la Ràpita del Penedès–, el document finalment
aprovat, però, descarta la creació d’aquesta línia per considerar-la innecessària i inviable. Segons es
va fer constar des del Consell Comarcal, “no tenia sentit fer aquesta línia quan la Generalitat ja
preveu renovar la línia del carrilet” que enllaça Igualada amb Martorell. “Els usuaris que facin servir
la nova línia orbital un cop estigui oberta podran anar de Vilanova a Igualada enllaçant des de
Martorell.”
El Pla preveu també l’increment de la dotació de serveis regionals ràpids entre l’Alt Penedès i
Barcelona, utilitzant la línia d’alta velocitat, així com la millora del servei de Rodalies amb més
freqüència de pas en totes dues direccions.
D’altra banda, concreta la creació de l’estació de trens regionals a la zona nord del nucli urbà de
Vilafranca del Penedès, i una altra estació de mercaderies a l’oest de la comarca, prop de Santa
Margarida i els Monjos. També actua en la millora dels accessos, els aparcaments i el transport públic
intermodal.
(Font: Societat Catalana d’Ordenació del Territori, SCOT).
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A continuació es detallen els aspectes que el Pla determina per a cada un dels 18 municipis objecte
d’estudi.


AVINYONET DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



CASTELLVÍ DE LA MARCA
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



EL PLA DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



FONT-RUBÍ
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



LA GRANADA
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és moderat.



LES CABANYES
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



MEDIONA
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



OLESA DE BONESVALLS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



PACS DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



PONTONS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



PUIGDÀLBER
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



SANT MARTÍ SARROCA
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és moderat.



SANT CUGAT SESGARRIGUES
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és moderat.



SANT QUINTÍ DE MEDIONA
El Pla crea el sistema Bitlles, que agrupa els municipis de Mediona, Sant Quintí de Mediona,
Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit, i pel que es preveu un creixement molt moderat,
generant el node entre Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona. Aquests dos
últims municipis seran els que aglutinen bàsicament els equipaments supramunicipals del
sistema.



SANTA FE DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.
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TORRELAVIT
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



TORRELLES DE FOIX
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és moderat.



VILOBÍ DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.

El Pla Director Territorial especifica i permet per a cada un d’aquest municipis (nuclis) un tipus de
creixement. Per un costat, de creixement de reequilibri (Avinyonet, Castellví, El Pla, Font-Rubí, Les
Cabanyes, Mediona, Olesa, Pacs, Pontons, Puigdàlber, Santa Fe, Torrelavit i Vilobí del Penedès) i per
l’altre de creixement moderat (La Granada, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona i Torrelles de
Foix). Aquets últims tenen una capacitat sensiblement superior a les derivades de les necessitats
internes atès que són els que han tingut una major rellevància o bé per la seva història, o bé per la
seva situació geogràfica dins d’un dels eixos viàries estructurats, o bé per la seva capacitat de pol
d’atracció d’equipaments.

Il·lustració 4.1.1-5: Creixements (Font: Pla Director Territorial de l’Alt Penedès. Any 2008)
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4.1.2

PUNT DE VISTA MUNICIPAL

4.1.2.1 Estat del planejament local


AVINYONET DEL PENEDÈS
Planejament Vigent
POUM – any 2005
Modificacions puntuals
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al polígon d'actuació
urbanística 3.2, cal Jaques (publicat el 19/03/2008)
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanístic municipal al carrer de l'Horta (publicat el
22/07/2008)
Modificació puntual del Pla d'ordenació municipal pel que fa a la regulació del sòl no
urbanitzable (publicat el 09/11/2009)
Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del
Garraf (publicat el 22/01/1996)
Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del
Garraf (publicat el 11/03/2002)



CASTELLVÍ DE LA MARCA
Planejament Vigent
PGOM – any 1985 (En fase de revisió)
Modificacions puntuals
Modificació puntual del PGO dels terrenys situats al nucli de les Casetes entre la Carretera
BV-2.173 i la UA núm. 3 (publicat el 10/12/1993)
Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'entorn de l'església de Sant Sadurní de la
Marca (publicat el 27/10/1995)
Modificació de l'article 208 de les Normes del Pla general d'ordenació municipal (publicat el
24/12/1997)
Modificació puntual del PGO en sòl urbà de la Múnia cantonada avinguda Catalunya i carrer
Mediterrani (publicat el 24/02/1999)
Modificació puntual del Pla general d'ordenació en sòl no urbanitzable: granges, articles 203 i
204 de les Normes (publicat el 25/10/1999)
Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a la zona d'edificacions entre
mitgeres, clau 3 (publicat el 23/05/2001)
Modificació puntual del PGO, construccions en sòl no urbanitzable: granges; en concret el
punt 3r, apartat b (publicat el 09/02/2001)
Modificació puntual del Pla general d'ordenació pel que fa a les construccions en sòl no
urbanitzable: cellers (publicat el 21/05/2001)
Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal, construccions en sòl no
urbanitzable, magatzems (publicat el 03/08/2009)
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EL PLA DEL PENEDÈS
Planejament Vigent
Normes subsidiàries – Any 1993
Modificacions puntuals
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al nucli urbà de Les
Parellades (publicat el 09/09/1998)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en el nucli urbà de les
Tarumbes El Pla del Penedès (publicat el 20/01/1998)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en el nucli urbà de Bonavista
(publicat el 27/03/1998)
Modificació puntual de les NSP respecte a l'adaptació del límit del sòl urbà corresponent al
nucli del Pla del Penedès (publicat el 05/03/2001)
Modificació de les Normes subsidiàries de planejament relativa a la zona de cal Raspall
Renardes (publicat el 23/05/2001)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament respecte a una zona del barri
Bonavista (publicat el 02/11/2004)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l'ambit de la unitat
d'actuació 5 (publicat el 17/10/2003)



FONT-RUBÍ
Planejament Vigent
Text refós normes urbanístiques – Any 2006
Modificacions puntuals
Revisió de les Normes subsidiàries de planejament (publicat el 17/01/2001)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l'àmbit del nucli de Santa
Maria de Bellver (publicat el 18/07/2006)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per esmena d'errades
(publicat el 03/02/2009)



LA GRANADA
Planejament Vigent
Text refós normes urbanístiques – Any 2006
Modificacions puntuals
Revisió de les Normes subsidiàries de planejament (publicat el 29/05/1995)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament als sectors Pou de s'Horta i la
Torre (publicat el 20/02/1997)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector del nucli antic amb
clau 1 (publicat el 17/05/1999)
Modificacions puntuals de les Normes subsidiàries de planejament (publicat el 23/12/1999)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament als voltants de la carretera C243 (publicat el 23/05/2001)
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Modificació puntual a les Normes subsidiàries introduint-hi una nova disposició
complementària (publicat el 17/02/2001)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta els carrers Orient i
Sant Sadurní (publicat el 06/03/2001)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l'àmbit situat entre la
carretera C-243, de Vilafranca del Penedès a Terrassa, i la línia de ferrocarril de Barcelona a
Vilafranca del Penedès, entre el carrer de (publicat el 27/02/2004)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a la regularització del
tancament de finques i accessos a locals d'aparcament (publicat el 16/12/2005)
Modificació puntual de les normes subsidiàries per la regularització de l'edifici en la cruïlla
entre el carrer Progrés i l'avinguda Catalunya (publicat el 29/12/2006)
Modificacions puntuals de les Normes subsidiàries de planejament corresponents a la zona
3b del carrer del Castell, les alineacions del carrer Progrés i la classificació de la finca el Mas
com a sòl urbà (publicat el 11/05/2007)
Modificació puntual dels articles 159 i 168 de les Normes urbanístiques de planejament per
tal de preveure l'elaboració de productes artesans derivats d'explotació vacuna (publicat el
11/02/2009)
Modificació puntual de les normes subsidiàries per la regularització dels usos establerts en la
clau 2A (publicat el 09/12/2009)



LES CABANYES
Planejament Vigent
Text refós normes urbanístiques – Any 2005
Modificacions puntuals
Revisió de les Normes subsidiàries de planejament (publicat el 06/09/1999)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a la UA-6, carrer Cinc Oest
(publicat el 05/03/2001)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal que afecta la
unitat d'actuació número 7 (publicat el 01/03/2001)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta el sistema
d'espais lliures i Equipaments (publicat el 24/04/2002)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la reubicació de
terrenys de zones verdes UA-7 (publicat el 19/09/2002)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta al sistema
d'infrastructures de serveis tècnics (publicat el 21/02/2002)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta a la superfície
mínima d'habitatge a diverses zones del municipi (publicat el 15/01/2004)
Modificació puntual de Normes subsidiàries de planejament urbanístic que afecta al sistema
d'espais lliures i equipaments (publicat el 28/12/2005)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic per precisar
alineacions i rasants i l'ordenació de volums del sector de l'avinguda U entre el número 129 al
147 i del sector est del carrer Cinc (publicat el 10/02/2009)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta als sistemes
d'espais lliures i Equipaments (publicat el 20/08/2008)
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MEDIONA
Planejament Vigent
Text refós normes urbanístiques – Any 2008
Modificacions puntuals
Normes subsidiàries de planejament (publicat el 08/09/1993)
Modificació Normes subsidiàries de planejament per canviar la qualificació de les zones Can
Xombo II i Paviments Canigó (publicat el 27/09/1999)
Modificació puntual NSP del tram final dels carrers Futbol i Tennis, a la urbanització Font del
Bosc (publicat el 05/11/2002)
Modificació de les Normes subsidiàries de planejament al sector Roques Altes (publicat el
11/06/2002)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector anomenat unitat
d'actuació 7 (publicat el 15/07/2004)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del sector anomenat unitat
d'actuació 1 (publicat el 15/07/2004)
Modificació de l'article 174.4 de les Normes subsidiàries de planejament, per redefinir les
distàncies entre granges ramaderes (publicat el 17/01/2005)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la modificació de
les alineacions de la unitat d'actuació 4 de Sant Pere Sacarrera (publicat el 29/01/2008)
Modificació de l'article 155 c) i e) de les Normes subsidiàries de planejament (publicat el
29/01/2008)



OLESA DE BONESVALLS
Planejament Vigent
Text refós normes urbanístiques – Any 2008
Modificacions puntuals
REVISIÓ-ADAPTACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ (publicat el 05/03/1990)
Modificació de pla general d'ordenació 09/07/1999 Modificació puntual del Pla general
d'ordenació del sector 101 (publicat el 09/07/1999)
Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector Ciaries (publicat el 10/07/2003)



PACS DEL PENEDÈS
Planejament Vigent
Text refós normes urbanístiques – Any 2005
Modificacions puntuals
Revisió de les Normes subsidiàries de planejament (publicat el 06/09/1999)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta al sistema
d'equipaments i als sòls industrials (publicat el 14/04/2003)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic en els sistemes
locals de sòl urbanitzable (publicat el 02/11/2005)
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Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en l'àmbit de sòl urbà de
Bodegues Torres i en el sistema viari (publicat el 20/11/2006)



PONTONS
Planejament Vigent
Normes subsidiàries – Any 1997
Modificacions puntuals
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Pontons per precisar els
usos d'habitatges i garatge a les zones clau 1 i 2 del sòl urbà i qualificar sòl per a sistema
d'equipaments (publicat el 02/07/2008)



PUIGDÀLBER
Planejament Vigent
Normes subsidiàries – Any 1984
Modificacions puntuals
Modificació de les Normes subsidiàries de planejament (publicat el 04/02/1994)
Modificació puntual Normes subsidiàries de planejament referent a la qualificació d'un solar
a l'av.Mercè Torrescassana
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a un canvi d'alçada
reguladora màxima a la clau 2 (publicat el 03/02/1998)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la modificació de
l'article 48 (publicat el 20/12/1999)
Mod.puntual NSP referent al canvi de qualificació d'un terreny al Camí del Cementiri per
ubicar el nou dipòsit d'aigua (publicat el 11/11/1999)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a l'ampliació de sòl urbà
per la part oest del poble (publicat el 17/10/2001)
Modificació puntual de les NSP per al canvi de qualificació d'un terreny situat a la zona del
cementiri (publicat el 25/03/2002)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per al canvi de qualificació de
sòl no urbanitzable a sòl urbà del terreny situat entre el camí d'accés al nucli de Bellavista i el
camí del cementiri (publicat el 04/05/2004)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector Sala Municipal
(publicat el 09/11/2005)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en relació amb l'ús de les
plantes baixes en sòl urbà d'ordenació tradicional i definició de l'habitatge mínim (publicat el
23/11/2006)



SANT MARTÍ SARROCA
Planejament Vigent
POUM – Any 2008
Modificacions puntuals
No hi ha modificacions puntuals publicades.
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SANT CUGAT SESGARRIGUES
Planejament Vigent
POUM – Any 2007
Modificacions puntuals
No hi ha modificacions puntuals publicades.



SANT QUINTÍ DE MEDIONA
Planejament Vigent
NNSS (Any 1984) – Actualment en revisió del POUM (Aprovació provisional)
Modificacions puntuals
Modificacions puntuals de les Normes subsidiàries de Planejament urbanístic.
Modificació Normes Subsidiàries Sector del Riu, Industrial i Ptge. Jardí. (Acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona el 10 d’abril de 1991).
Modificació Normes Subsidiàries Sector Les Deus.(Acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el 3 de març de 1993 i publicat en data 21 de maig de 1993).
Modificació Normes Subsidiàries Sector Fàbrica Herrando – Zona Esportiva. (Acord de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 20 de febrer de 1996 i publicat en data 1 d’abril de
1996).
Modificació Normes Subsidiàries Sector El Vilet – La Creueta. (Acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona el 16 d’octubre de 1996 i publicat en data 4 de desembre de
1996).
Modificació Normes Subsidiàries Sector Fassina Parcel·les del Toni. (Acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona el 12 de març de 1997 i publicat en data 23 d’abril de 1997).
Modificació Normes Subsidiàries Sector Parc dels Lledoners (Acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona el 27 de novembre de 1996 i publicat en data 29 de gener de
1997).
Modificació Normes Subsidiàries U.A.3 Zona Esportiva(Acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el 5 de novembre de 1997 i publicat en data 14 de gener de 1998).
Modificació Normes Subsidiàries Solar de la Pallissa Roja (Acord de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona el 17 de febrer de 1999)
Modificació Normes Subsidiàries Solar 68.098, Barri Pau Casals (Acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona 17 de febrer de 1999 i publicat en data 19 de maig de 2000).
Modificació Normes subsidiàries Els Vinyets – Els Fogars (Acord de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona el 22 de març de 2000 i publicat en data 23 de maig de 2000).
Modificació Normes Subsidiàries U.A.5, El Pedrell (Acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el 17 de juliol de 2002).
Modificació Normes Subsidiàries Reubicació Sòl Industrial Pla Parcial Riu i Pla Parcial Av.
Montserrat. (Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 12 de març de 2003 i publicat
en data 15 de juliol de 2003).
Modificació Normes Subsidiàries Cova del Tupiné. (Acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el 19 de maig de 2004 i publicat en data 15 de juliol de 2004)
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per tal d’implantar un CEIP
de dues línies i un equipament esportiu (Publicat el 27 de gener de 2009)
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SANTA FE DEL PENEDÈS
Planejament Vigent
NNSS (Any 1984) – Actualment en revisió del POUM (Aprovació incial)
Modificacions puntuals
No hi ha modificacions puntuals publicades.



TORRELAVIT
Planejament Vigent
Text refòs normes urbanístiques – Any 2006
Modificacions puntuals
Normes subsidiàries de planejament (publicat el 07/01/1994)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a la UA-R2 (publicat el
09/12/1999)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector del barri la Masia
(publicat el 13/02/2001)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector de la UAR-2
(publicat el 03/12/2001)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en el sector de la Unitat
d'actuació residencial 9 (publicat el 21/11/2002)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en la partida de la Pineda, en
referència amb cal Tresó (publicat el 12/04/2002)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, en relació amb la
construcció-habilitació de cases rurals en sòl no urbanitzable (publicat el 15/12/2003)
Modificació de les Normes subsidiàries de planejament (publicat el 12/05/2004)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a l'ampliació del polígon
industrial (publicat el 28/10/2005)
Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per a l'ampliació d'usos en el solar
anomenat Forn del Pep (publicat el 20/11/2006)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries al sector Segimon Tomeu (publicat el
04/04/2006)
Modificació puntual de les normes subsidiàries unitat d'actuació en sòl residencial número 9,
Centre PRAS (publicat el 07/05/2010)



TORRELLES DE FOIX
Planejament Vigent
POUM – Any 2010
Modificacions puntuals
Modificació puntual 1, correcció d'error en la delimitació del límit de terme a la zona del camí
de cal Piu (publicat el 16/02/2011)
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VILOBÍ DEL PENEDÈS
Planejament Vigent
NNSS (Any 1989) - Actualment en revisió del POUM (Aprovació provisional)
Modificacions puntuals
Normes subsidiàries de planejament (publicat el 14/02/1990)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector de la unitat
d'actuació núm. 6 (publicat el 09/06/1995)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector de les unitats
d'actuació 7, 8 i 9 (publicat el 27/08/2001)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament consistent en incrementar en
1.313 m2 l'àmbit del sòl urbà (publicat el 18/04/1997)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta la totalitat del
nucli urbà de Bellver (publicat el 03/02/1998)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en una finca de sòl no
urbanitzable (publicat el 27/09/1999)
Modificació puntual Normes subsidiàries de planejament que afecta la parcel·la del carrer de
la Pujada de Bellver, 13-15 (publicat el 05/06/2001)
Modificació puntual Normes subsidiàries de planejament que afecta la parcel·la del carrer del
Pujolet de Bellver, 24 (publicat el 05/06/2001)
Modificació puntual Normes subsidiàries de planejament que afecta la parcel·la del carrer
dels Talls, 8 (publicat el 126/07/2001)
Modificació puntual Normes subsidiàries de planejament que afecta la parcel·la de la plaça
Major, s/n, barri de Vilobí (publicat el 22/07/2008)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta la finca situada al
carrer de la Pujada de Bellver, cantonada carrer Bonavista (publicat el 04/07/2003)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic que afecta l'àmbit
del polígon I del SAU -5 (publicat el 10/03/2004)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta l'àmbit del
polígon II del SAU-5 (publicat el 28/11/2003)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta l'àmbit del SAU-3
(publicat el 27/10/2004)
Modificació de les normes subsidiàries de planejament a l'àmbit de cal Boter (publicat el
10/12/2004)
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l'àmbit de la finca de ca
l'Arcàngela (publicat el 11/07/2008
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A continuació s’adjunta quadre resum:
MUNICIPI

TIPUS PLANEJAMENT

ANY

EN REVISIÓ

Avinyonet del Penedès

POUM

2005

NO

Castellví de la Marca

PGOM

1985

SI

El Pla del Penedès

Normes subsidiàries

1993

NO

Fontrubi

Text refòs normes urbanístiques

2006

NO

La Granada

Text refòs normes urbanístiques

2006

NO

Les Cabanyes

Text refòs normes urbanístiques

2005

NO

Mediona

Text refòs normes urbanístiques

2008

NO

Olesa de Bonesvalls

Text refòs normes urbanístiques

2008

NO

Pacs del Penedès

Text refòs normes urbanístiques

2005

NO

Pontons

Normes subsidiàries

1997

NO

Puigdàlber

Normes subsidiàries

1984

NO

Sant Martí Sarroca

POUM

2008

NO

Sant Cugat Sesgarrigues

POUM

2007

NO

Sant Quintí de Mediona

Normes subsidiàries

1984

SI

Santa Fe del Penedès

Normes subsidiàries

1984

SI

Torrelavit

Text refòs normes urbanístiques

2006

NO

Torrelles de Foix

POUM

2010

NO

Vilobí del Penedès

Normes subsidiàries

1989

SI

Taula 4.1.2-1: Estat del planejament en els 18 municipis de l’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès (Font: Elaboració
pròpia. Any 2011)

Analitzant el planejament de tots els municipis, un 33% té com a planejament vigent Normes
Subsidiàries, un 39% disposa d’un text refòs de les normes urbanístiques, un altre 22% diposa de
POUM i un sol municipi, amb un 6% respecte el total, disposa de PGOM.
Quatre municipis estan revisant el seu planejament, ja que daten aproximadament sobre el 1984 i
1989. Cap dels municipis que disposen de Text refòs de les normes urbanístiques està en fase de
revisió, tot i que aquest refòs és bastant recent, desde el 2005 fins al 2008.
Així doncs, la major part dels municipis disposa de planejament posterior a l’any 2005 o bé l’està
revisant, a excepció d’El Pla del Penedès, Pontons i Puigdàlber, amb planejaments anteriors a la Llei
d’Urbanisme 2/2002 (ara derrogada), i sense cap revisió en curs.
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4.1.2.2 Sòl urbà i urbanitzable
4.1.2.2.1 Planejament vigent
El planejament derivat aprovat de cada municipi és el següent:


AVINYONET DEL PENEDÈS
Pla parcial d'ordenació 28/04/2004 Pla parcial d'ordenació de desenvolupament industrial
CAB-1 Penedès (publicat el 28/04/2004)
Pla parcial urbanìstic del sud 6.1, carrer de Dalt – Sant Sebastià dels Gorgs
Pla parcial urbanístic del SUD 4.2 del carrer Pau Casals-les Gunyoles
Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gaseoducte l'Arboç-Planta
de Barcelona (publicat el 09/06/2006)
Pla especial urbanístic Almàssera, Molí d'oli (publicat el 09/06/2006)
Pla de millora urbana -- Pla de millora urbana 2.4 de cal Pujol



CASTELLVÍ DE LA MARCA
P.P. EIXAMPLE NOU (publicat el 04/08/1986)
Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació del sector Eixample Nou de la Múnia (publicat
el 06/10/2000)
Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gaseoducte l'Arboç-Planta
de Barcelona (publicat el 09/06/2006)



EL PLA DEL PENEDÈS
No hi planejament derivat publicat.



FONT-RUBÍ
Pla especial d'ordenació del sector número 1, celler Josep Piñol, SA, del barri de l'Alzinar
(publicat el 23/07/2010)
Pla especial urbanístic can Suriol (publicat el 24/11/2008)



LA GRANADA
Pla parcial d'ordenació 25/01/1991 P.P. 1 SUBSECTOR A, CAMP GRAN (publicat el
25/01/1991)
Pla parcial d'ordenació -- P.P. LA BOVERIA
Pla parcial industrial Fondos de l'Estació (publicat el 04/11/1996)
Pla parcial La Torre (publicat el 20/12/1997)
Pla parcial industrial de La Teuleria (publicat el 25/06/1997)
Modificació del Pla parcial industrial Fondos de l'Estació (publicat el 27/08/2001)
Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació la Torre (publicat el 12/09/2001)
Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació la Torre, a l'àmbit de les zones d'ús privat
(publicat el 02/10/2002)
Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació la Torre per regularitzar l'ús d'aparcament en
soterrani (publicat el 05/05/2003)
Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gaseoducte l'Arboç-Planta
de Barcelona (publicat el 09/06/2006)
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LES CABANYES
Pla parcial d'ordenació del sector 5 de les Normes subsidiàries de planejament (publicat el
08/02/2006)
Pla parcial urbanístic del sector 2, Parc de la Bassa (publicat el 19/10/2010)



MEDIONA
Pla parcial d'ordenació 29/09/1993 Pla parcial de Can Xombo I (publicat el 29/09/1993)
Pla parcial urbanístic 16/09/2008 Pla parcial urbanístic del sector de Sant Elies (publicat el
16/09/2008)



OLESA DE BONESVALLS
Programa d'actuació urbanística del sector 202 Puig de Vidre (publicat el 20/09/2006)
Pla parcial d'ordenació de Can Morgades (publicat el 13/03/1992)
Pla parcial del sector 202 Puig de Vidre (publicat el 20/09/1996)
Pla parcial d'ordenació del sector 101 (publicat el 09/07/1999)
Pla especial de reforma interior de la Urbanització Pla del Pelach (publicat el 03/02/1993)
Pla especial de reforma interior de la Urbanització Can Olivella (publicat el 15/11/1995)
Modificació puntual del Pla especial de reforma interior de la urbanització can Olivella
(publicat el 12/01/1999)
Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del
Garraf (publicat el 22/01/1996)
Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del
Garraf (publicat el 11/03/2002)



PACS DEL PENEDÈS
P.P. SECTOR LA XARMADA (publicat el 08/02/1988)
Pla parcial urbanístic del sector 5 de les Normes subsidiàries de planejament anomenat els
Pastells sud (publicat el 13/02/2006)
Pla especial de rehabilitació del nucli vell (publicat el 10/01/2000)
Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gaseoducte l'Arboç-Planta
de Barcelona (publicat el 09/06/2006)



PONTONS
Pla parcial del sector 1 de la Ponderosa (12/04/2002)
Pla especial de reforma interior de les unitats d'actuació 3 i 4 de la Ponderosa (publicat el
12/04/2002)
Pla especial els Pontonets (publicat el 12/04/2002)



PUIGDÀLBER
Pla parcial d'ordenació del sector Camp de les Figueres (publicat el 28/04/2005)
Modificació del Pla parcial d'ordenació Camp de les Figueres (publicat el 15/05/2006)



SANT MARTÍ SARROCA
Pla parcial d'ordenació del sub-sector 1 del sector 2 (publicat el 13/09/2000)
Pla parcial d'ordenació del sector 3 (publicat el 25/10/2001)
Modificació del Pla parcial del sector 3 (publicat el 16/09/2008)
Pla parcial del sector 7 (publicat el 22/02/2005)
Pla parcial urbanístic del sector UD-1 (publicat el 21/11/2006)
Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gaseoducte l'Arboç-Planta
de Barcelona (publicat el 09/06/2006)
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SANT CUGAT SESGARRIGUES
Pla parcial urbanístic del sector de l'Hostal Nou (publicat el 18/01/2008)



SANT QUINTÍ DE MEDIONA
Pla parcial d'ordenació de la urbanització la Soleia (publicat el 09/06/1995)
Pla parcial d'ordenació els Vinyets-els Fogars Mediona (publicat el 11/12/2001)
Pla parcial del sector Tupiné 1, la Cova del Tupiné (publicat el 19/10/2004)
Pla especial d'implantació del vial d'accés a Les Deus (publicat el 23/04/1997)
Pla especial de protecció i equipaments del sector les Deus (publicat el 28/06/1999)



SANTA FE DEL PENEDÈS
No hi planejament derivat publicat.



TORRELAVIT
Pla parcial del polígon industria (publicat el 18/05/2000)
Pla parcial urbanístic per a l'ampliació del polígon industrial (publicat el 09/11/2006)
Pla especial d'ordenació i designació d'usos de la finca de can Comas (publicat el 18/05/2004)



TORRELLES DE FOIX
No hi planejament derivat publicat.



VILOBÍ DEL PENEDÈS
P.P. ZONA INDUSTRIAL SAU-1 (publicat el 21/11/1990)
Pla parcial de desenvolupament industrial SAU-5 (publicat el 29/03/1996)
Pla especial d'ordenació de les Figueretes (publicat el 11/10/1995)

4.1.2.2.2 Propostes de creixement
Per analitzar les propostes de creixement de cada municipi, s’ha tingut en compte l’estudi que fa el
Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP).
El PDTAP distingueix tres estratègies de creixement:
a)

Creixement mitjà

Es reserva aquesta estratègia per a aquells assentaments de major rellevància situats a l’eix
central. La potenciació de l’eix central és una resposta directa a la situació actual de major
concentració de població i activitats, així com una voluntat de concentrar els creixements en
aquelles franges territorials que gaudeixen de major accessibilitat, amb clares possibilitats
d’increment en un futur proper.
Es consideren com a polaritats principals de la comarca els nuclis urbans de Vilafranca del
Penedès i Sant Sadurní d’Anoia. Els dos assentaments han assolit una significació urbana,
tenen un pes demogràfic rellevant i unes bones condicions de connectivitat amb el territori.
Aquestes característiques però, es manifesten amb major intensitat en el cas de Vilafranca
del Penedès. Aquesta distinció no ha d’influir en el paper dinamitzador que el Pla director
territorial assigna als dos nuclis en relació amb l’estratègia general de futur desenvolupament
de la comarca.
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Si el desenvolupament urbà de la comarca requereix d’extensions més o menys
considerables de sòl destinat a la residència i a les activitats, Vilafranca del Penedès i Sant
Sadurní d’Anoia han de polaritzar aquest desenvolupament, amb la participació d’altres
municipis de l’eix central, en particular Sta Margarida i els Monjos, aprofitant les condicions
de posició, pes demogràfic i accessibilitat i relació amb la xarxa territorial, creant una nova
referència de l'Alt Penedès en relació amb el sistema de ciutats intermèdies de Catalunya.

b)

Creixement moderat

En apartats anteriors s’ha mostrat la capacitat de creixement del municipis de la comarca,
que en la major part dels casos representa unes capacitats sensiblement superiors a les
derivades de les necessitats internes. Les propostes del Pla director territorial per a cada
municipi i assentament parteixen del respecte al planejament vigent i a les previsions
d’extensió per a usos residencials i d’activitats, mitjançant la delimitació de sòl urbanitzable,
que en l’actualitat es troba en diferent estat de desenvolupament. Els nuclis per als quals es
determina “creixement moderat” prenen com a punt de partida el planejament actual, la
qual cosa significa que tots ells mantenen una capacitat de creixement d’una certa
importància.
Es defineix creixement moderat per aquells assentaments als quals es reconeix un paper de
centralitat, una connectivitat acceptable i poden permetre’s assolir un major nombre
d’habitatges i llocs de treball més enllà de les seves necessitats internes. Però sobretot es
reconeix que ocupen una posició capaç d’assolir un cert protagonisme en relació amb un
sistema de poblacions properes i ben connectades, i dotar a aquest sistema d’equipaments i
mitjans de transport públic plurimunicipal, que només són justificables si partim de la
població del conjunt de municipis que formen el sistema. Les àrees previstes per possible
desenvolupament dels nuclis per als quals es defineix l’estratègia de creixement moderat han
de permetre, en les àrees delimitades per aquesta finalitat, la implantació d’aquests
equipaments intermunicipals.
Aquests nuclis són:
o La Granada, complementant l’eix central del Penedès.
o Sant Cugat de Sesgarrigues, en el sistema de la carretera de l’Ordal (municipi
parcialment inclòs a l’eix central del Penedès).
o Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona, en el sistema de Riudebitlles.
o Torrelles de Foix i Sant Martí Sarroca, en el sistema del Foix.
o Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, en el sistema Gelida-Sant Llorenç, que té en l’estació
de Gelida el seu punt d’unió.
El planejament municipal ha de considerar les determinacions de caràcter plurimunicipal
referides principalment a equipaments, habitatge i transport públic.
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c)

Creixement de reequilibri

Els nuclis urbans per als quals es proposa creixement de reequilibri són aquells on no es
considera adient l’aplicació d’estratègies de dinamització. Es tracta de nuclis de petita
extensió, amb condicions limitades d’accessibilitat o poca disponibilitat de sòl per ésser
urbanitzat, aquests nuclis mantenen el seu paper territorial i han d’adaptar el seu creixement
a les dinàmiques demogràfiques internes, però no és aconsellable que es dimensionen per
acollir demandes exògenes. Les futures revisions de planejament avaluaran les necessitats de
creixement en relació amb la dinàmica poblacional interna, evitant els increments d’oferta de
sòl per a residència i activitats que pugui suposar un creixement desequilibrat o exogen. A
excepció de les ciutats i principals pobles de l’eix central i d’aquells pels quals es determinen
un paper rellevant en un sistema de municipis, l’estratègia de creixement de reequilibri és la
comunament aplicada als assentaments de l’Alt Penedès que tenen una certa entitat.
Les opcions de creixement moderat o de reequilibri es complementen amb altres que
possibilitin el canvi d’ús i millora urbana, potenciïn la creació de llocs de treball i tendeixin a
majors equilibris entre residència i activitat.
Els POUM reordenaran els assentaments identificats amb estratègies de creixement moderat
i de reequilibri, utilitzant preferentment les actuacions de reforma interior o reordenació de
les àrees urbanitzables a les d’extensió. Es tendirà a la potenciació d’usos diversificats, i a la
reconsideració de les densitats, particularment en aquells casos en què les previsions de
població s’han fet segons densitats molt baixes. El Pla director territorial ha considerat, en
funció de les característiques dels municipis, i de les àrees no ocupades, densitats teòriques
de 25, 40 i 60 habitatges per hectàrea

A continuació es detalla el creixement prevsit per a cada un dels 18 municipis segons l’anàlisi del Pla
Director Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP).



AVINYONET DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



CASTELLVÍ DE LA MARCA
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



EL PLA DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



FONT-RUBÍ
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



LA GRANADA
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és moderat.



LES CABANYES
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.
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MEDIONA
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



OLESA DE BONESVALLS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



PACS DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



PONTONS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



PUIGDÀLBER
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



SANT MARTÍ SARROCA
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és moderat.



SANT CUGAT SESGARRIGUES
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és moderat.



SANT QUINTÍ DE MEDIONA
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és moderat.



SANTA FE DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



TORRELAVIT
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.



TORRELLES DE FOIX
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és moderat.



VILOBÍ DEL PENEDÈS
El tipus de creixement previst, segons el PDTAP és de reequilibri.

El model de creixement de cada municipi s’haurà d’assimilar a la que preveu el Pla Director Territorial
de l’Alt Penedès. Degut als 3 anys que només té de vigència, és difícil avaluar si la proposta s’assimila
a la tendència real.
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4.1.2.2.3 Suficiència de recursos
 Energia
Els nous creixements que es puguin preveure i especialment els contemplats en el Pla Director
Territorial de l’Alt Penedès (que marca els sostres de creixement municipals) són compatibles amb la
xarxa i els recursos actuals. Malgrat això la reducció del consum energètic i l’increment d’energies
renovables són prioritats establertes a nivell comarcal i a nivell municipal, en molts dels
planejaments municipals. Cal destacar si més no la manca de gas natural en la majoria dels municipis
i que l’establiment d’aquesta xarxa hauria de ser prioritari a la comarca.

 Aigua (abastament i sanejament)
Pel que respecte a l’abastament d’aigua, el conjunt dels 18 municipis objecte d’estudi no és
actualment autosuficient i ha de suplir les necessitats adicionals amb els recursos provinents de la
xarxa Ter-Llobregat (subministrament en alta d’Aigües Ter Llobregat). En la sequera de l’any 2007 es
va fer palesa la manca d’autosificiència i que fins i tot els recursos de la xarxa d’Aigües Ter Llobregat
(ATLL) podien esdevenir insuficients si la situació s’hagués perllongat. La solució a les necessitats
d’aigua rau en la millora de l’eficiència de les xarxes de disitribució i el control d’aquesta i en el
proveïment adicional de la dessalinització d’aigües marines. Per aquesta raó ATLL va posar en
funcionament la instal·lació de tractament d’aigües marines (ITAM) ubicada al municipi de Cubelles,
que s’espera solucioni de forma definitiva les necessitats d’aigua adicionals per a la regió
metropolitana de Barcelona.
Pel que respecte al sanejament, cal tenir en compte que actualment no està solucionat el
sanejament del conjunt dels 18 municipis objecte d’estudi, tant per raons de conducció de les aigües
residuals (manca de xarxa i/o insuficient capacitat de la mateixa) com per raons d’insuficient
capacitat de depuració. Qualsevol creixement urbanístic resol la xarxa de sanejament del sector però
hauria a més de tenir en compte el conjunt de la xarxa donades les mancances actuals, sense que
això suposi assumir les càrregues de les mateixes.

 Residus
Les instal·lacions pel transport i tractament de residus existents a la comarca són suficients d’acord
amb el PROGREMIC, tenint en compte els nous creixements que es puguin preveure a la comarca.
L’any 2011 serà un punt d’inflexió respecte a la recolllida de residus doncs en la major part dels
municipis objecte d’estudi s’implantarà de forma generalitzada la recollida selectiva de matèria
orgànica (FORM). Caldrà esperar un temps suficient per a analitzar les mancances i necssitats que la
recollida de matèria orgànica comportarà en els munciipis objecte d’estudi, puig tot sembla indicar
que en tractar-se de municipis amb població proporcionalment petita respecte a la resta de la
comarca el seu impacte sobre els sistemes de tractament actuals serà poc rellevant. Per altra banda,
els nous creixement han de preveure espais per a les àrees d’aportació d’acord amb el sistema de
recollida municipal que correspongui.

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Planificació territorial

334

Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès

4.1.2.2.4 Plans de barri
No es té constància de cap Pla de Barri assignat a cap dels municipis estudiats, tot i que a la
convocatòria de 2010 s’han presentat els municipis de Sant Joan de Mediona i la zona del Centre Vila
i Vilet de Sant Quintí de Mediona.

4.1.2.3 Sòl no urbanitzable (SNU)
Un resum del que literalment esmenta la memòria del PDTAP:
El sòl no urbanitzable no pot seguir essent considerat en negatiu com a reserva futura de sòl a
l’espera de ser urbanitzat. Cal planificar-lo i gestionar-lo proactivament com un sistema consistent i
territorialment coherent que garanteixi el funcionament del conjunt del territori i que estructuri els
sistemes urbans en un marc de màxima eficiència. En aquest sentit, el conjunt de directrius i
estratègies proposades en el sistema d’espais oberts han d’anar encaminades a afavorir la diversitat
del territori i mantenir la referència a la seva matriu biofísica, protegir els espais d’interès natural,
agrari i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori, moderar el
consum de sòl i especialment protegir el paisatge, en tant que factor identitari d’especial rellevància
de l’Alt Penedès i actiu potencial de la comarca pel que fa a l’economia, l’ús social i la qualitat
ambiental. Són els valors paisatgístics el resultat d’una determinada interacció entre els humans i
l’entorn que té en la seva base històrica un ús determinat de les potencialitats del territori que avui
estan sent transformades molt ràpidament i per a les quals cal una planificació adient i una gestió
eficient.
El Programa de Planificació Territorial de Catalunya conté 15 criteris generals, a mode d’objectius,
que són els següents:
1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica.
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori.
3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.
4. Moderar el consum de sòl.
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.
6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials o terciaris.
9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
10. Els nous creixements han de ser compactes i en continuïtat.
11. El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori.
12. La mobilitat és un dret i no una obligació.
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes
d’assentaments.
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments
urbans.
15. Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant
infraestructures concordants amb la matriu territorial.
Una de les principals aportacions que correspon fer al planejament territorial és configurar el sistema
d’espais que han de quedar fora dels processos d’urbanització i d’implantació d’activitats intensives
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ja sigui pel seu valor intrínsec (biodiversitat, fertilitat, etc.), per les funcions i recursos que garanteix
(recarrega d’aqüífers, protecció de riscos naturals, etc.) o per la localització territorial que els fa
inadequats per al desenvolupament urbanístic.
El sistema d’espais oberts s’ha de planificar proactivament, se li ha d’assignar valor: no pot ser
considerat com a residual al procés d’urbanització sinó com la base del planejament; tampoc pot ser
considerat com quelcom homogeni perquè no tot té el mateix valor ni compleix les mateixes
funcions territorials.
Per garantir les funcions ecològiques, productives i àdhuc paisatgístiques o de lleure, cal que el
sistema d’espais oberts conformi una xarxa contínua que garanteixi la connectivitat ecològica
necessària. Una xarxa formada per unitats de la màxima dimensió i amb la mínima fragmentació
possible.
En un paisatge tan antropitzat com el de Catalunya, la consideració de l’agricultura i les pràctiques
ramaderes i forestals tradicionals, com a factors que conformen el paisatge, serà primordial, com
també ho serà la reorientació, en la mesura del possible, d’aquelles formes intensives de ramaderia i
agricultura que constitueixen, avui, algunes de les amenaces més importants per a la qualitat del
paisatge rural.
Municipi

Àrea (ha)

Avinyonet del Penedès
Castellví de la Marca
El Pla del Penedès
Font-Rubí
La Granada
Les Cabanyes
Mediona
Olesa de Bonesvalls
Pacs del Penedès
Pontons
Puigdàlber
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Martí Sarroca
Sant Quintí de Mediona
Santa Fe del Penedès
Torrelavit
Torrelles de Foix
Castellet i la Gornal
Sant Llorenç d'Hortons
Vilobí del Penedès
SNU TOTAL ALT PENEDÈS

2.777
2.777
875
3.618
489
70
4.545
2.748
521
2.506
34
553
3.435
1.264
317
2.439
3.474
4.170
1.869
804
54.006 ha

% total de la
comarca
5,14
5,14
1,62
6,70
0,91
0,13
8,42
5,09
0,96
4,64
0,06
1,02
6,36
2,34
0,59
4,52
6,43
7,72
3,46
1,49
100%
1

Taula 4.1.2-2: Superfície d’espais oberts pertanyents a la comarca de l’Alt Penedès (Font: Elaboració pròpia a partir de
les dades procedents del SITPU (2000) modificat l’any 2005. Any 2011)

1

Les dades que apareixen en aquest document són provisionals i aproximades a la informació i proposta vigent en el moment de la
redacció del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Planificació territorial

336

Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès

Cobertes i funcionalitat
L’Alt Penedès està majoritàriament ocupat pel conreu de secà en un 51% (30.170 ha), situat
majoritàriament a la plana (34%), on destaca la vinya amb un 93%. La resta de conreus són fruiters i
conreus herbacis, amb una superfície inferior al 2%. El conreu de regadiu és molt reduït, amb 0,12%
del total de la superfície de la comarca (70 ha).
En valors absoluts, aproximadament el 15% del sòl agrícola es troba repartit entre Subirats (2.764ha),
Font-rubí (2.552 ha) i Sant Martí Sarroca (2.442 ha), i on la representació és menor és a Puigdàlber
(36 ha) i a Les Cabanyes (95 ha). En aquests municipis amb major extensió de conreu de secà, la
superfície que ocupen és al voltant del 9%, i a Puigdàlber i Les Cabanyes és inferior a l’1% del
municipi.
Els espais biodiversos arboris i arbustius predominen a la perifèria de la comarques, a les zones de
més relleu, i on els hàbitats estan associats als espais fluvials. Són els hàbitats que ocupen més
superfície de la comarca després de la vinya, amb un 20% (11.710 ha) i un 18% (10.817 ha),
respectivament. Amb una superfície superior al 10%, trobem les pinedes de pi blanc amb sotabosc de
màquia i brolla i els alzinars, mentre que amb valors inferiors al 5% es troben les rouredes de roure
valencià, pinedes de pinassa i pi pinyer, alberedes, omedes i freixenedes. D'entre aquests arbres, es
consideren hàbitats d’interès comunitari prioritaris, entre d’altres, les pinedes submediterrànies de
pinassa, mentre que les pinedes mediterrànies i els alzinars destaquen d’entre els no prioritaris. Pel
que fa referència als espais biodiversos arbustius, destaquen les garrigues de coscoll (34%) i les
brolles de romaní (31%).
Els municipis amb major superfície de bosc i arbusts són els propers a les serres que envolten la
comarca; un d’ells és Olesa de Bonesvalls, amb 1.294 ha de bosc i 1.361 ha d’arbusts, un 24%
aproximadament del total del municipi.

4.1.2.3.1 Entorn i valors naturals
Les unitats paisatgístiques que hi ha a la comarca són les següents:
Unitat 1. El paisatge forestal i agrari de les serres de Mediona i les muntanyes de Pontons
La línia divisòria d’aquesta unitat ve marcada pel canvi d’usos del sòl entre la plana
vitivinícola i els espais forestals de les serres prelitorals.
Unitat 2. El paisatge vitivinícola de la plana de l’Alt Penedès
Aquest és el gran corredor d’espai agrari que històricament ha caracteritzat el Penedès i que
des del segle XVIII s’ha anat especialitzant en el conreu de la vinya i en l’elaboració de vins i
espumosos.
Unitat 3. El paisatge forestal i agrari de les muntanyes de l’Ordal, Olèrdola i Foix
Es tracta d’un territori de muntanya calcària on predominen els boscos, els matollars i les
màquies i, entremig, apareixen urbanitzacions i petits sectors agraris.
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 Espais protegits
Dins la comarca de l’Alt Penedès, un 5,4% del territori és considerat dins d’espais del PEIN (3.217 ha)
on pràcticament el 80% és representat pels espais “Muntanyes d’Ordal” (47%) i “Massís del Garraf”
(35%). La resta d’espais protegits són “el Foix”, “Olèrdola” i s’inclou una petita part d’“AncosaMontagut”.
 Espais naturals de protecció especial (ENPE)
Dins la comarca de l’Alt Penedès no es localitzen cap tipus d’espais d’interès natural de protecció
especial.
 La Xarxa Natura 2000
La Xarxa Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC) i les
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA).
La disposició dels espais del PEIN com a peces aïllades al voltant de l’Alt Penedès indueix a
determinar un sistema d’altres espais que facilitin la connectivitat ecològica entre ells. Per això la
proposta d’ampliació que afecta la comarca recull, bàsicament, els espais ja inclosos al PEIN
(“Muntanyes de l’Ordal”, “Massís del Garraf”, “Olèrdola” i “El Foix”) i hi afegeix àrees contigües
declarades LIC i ZEPA per establir una continuïtat, que reben el nom de “Serres del litoral centralOlèrdola- Foix”, “Serres del Litoral central- Torrelles”, “Serres del litoral central- Olesa de Bonesvalls”
i “Serres del litoral central- Gelida”. També, a l’oest de la comarca es localitzen les “Capçaleres del
Foix” i “El Montmell- Marmellar”, dos espais que amplien la superfície dels EINs de “El Montmell” i
“Ancosa- Montagut”, respectivament. Aquests nous espais proposats per l’ampliació de la Xarxa
Natura 2000 ocupen un 18% de l’Alt Penedès.
La meitat dels espais que formen part de la la Xarxa Natura 2000 es concentren principalment als
“paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l’Ordal i les serres de les Planes, Riés i les
Gunyoles” (9% del total). Als paisatges forestals de les muntanyes de Pontons i del Foix s’hi localitzen
el 4% i el 3%, respectivament, dels espais que formen part de la proposta. Finalment, el 2% restant
queda repartit entre els paisatges forestals d’Olèrdola i els forestals i agraris de la capçalera del
Mediona.
Serres del litoral central- Olèrdola - Foix: Inclou unes 4.785 ha a l’Alt Penedès, situades al llarg de
l’extrem est de la comarca.
Serres del Litoral central- Torrelles: 327 ha, a l’est de la comarca, amb predomini de pinedes de pi
blanc i en menor superfície, d’alzinar.
Serres del Litoral central- Olesa de Bonesvalls: 45 ha, a l’est de la comarca, amb pinedes de pi blanc
amb sotabosc de brolles calcícoles i d’altres hàbitats d’indrets secs i rocosos, on es distingeixen
garrigues de coscoll.
Serres del Litoral central- Gelida: 113 ha, nord-est, amb pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolles
calcícoles, com les de romaní, i garrigues de coscoll.
Capçaleres del Foix: Aproximadament 1.752 ha, nord-oest, pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)
amb sotabosc de brolles calcícoles, joncedes i prats, garrigues de coscoll i brolles de romaní, conreus
herbacis extensius de secà.
El Montmell- Marmellar: 1021 ha, a l’oest de la comarca. Pinedes de pi blanc, garrigues de coscoll i
llistonars. La vegetació de ribera no és llenyosa densa.
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 Espais gestionats per la Diputació de Barcelona
En el cas de l’Alt Penedès són de protecció urbanística el Parc del Foix (1.900 ha), el Parc del Garraf
(10.692 ha) i el Parc d’Olèrdola (447 ha), gestionats per un consell coordinador municipal de Castellet
i la Gornal, el primer, i per la Diputació de Barcelona els dos darrers.

 La protecció del domini públic i les seves servituds
Es tracta d’espais que conformen una extensa xarxa al llarg del curs dels rius i rieres, la costa, les
carreteres o els camins públics. En el cas de l’Alt Penedès, cal tenir presents els espais reservats per a
la legislació d’aigües, la de carreteres i la de vies pecuàries.


-

Altres proteccions sectorials
Aqüífers protegits (veure capítol 2.2.3.2. Aqüífers i aigües subterrànies)
Els aqüífers més importants que s’inclouen total o parcialment dins de la comarca de l’Alt
Penedès són de tipus Carbonatat (Gaià- Anoia-Bloc de Gaià i Garraf), al·luvial (Al·luvial de l’Alt
Penedès) o detrític (Baix Penedès). D’aquests aqüífers tres es troben protegits: El CarmeCapellades, Sant Martí Sarroca i el Baix Penedès.
Dos aqüífers que parcialment se situen en la comarca. Al nord, a cavallamb la comarca de
l’Anoia, hi trobem l’aqüífer Carme-Capellades amb una superfície de 157,8 km2, en el terme de
Mediona; a l’est, se situa l’aqüífer de Sant Martí Sarroca que s’estén fins a Marmellar, ja al Baix
Penedès, d’una superfície de 204,6 km2 i el Baix Penedès també al sud-oest de 72,85 km2.

-

Zones inundables (veure capítol 4.2.4.2. Risc d’inundació)
El planejament urbanístic té l’obligació i la responsabilitat de delimitar amb precisió les àrees de
risc i de condicionar els desenvolupaments a les possibilitats reals del territori, sense deixar que
la pressió immobiliària comprometi el futur, perquè la prevenció sempre és molt més eficaç i
infinitament més econòmica que les mesures protectores a posteriori.
Forçosament, en l’estat actual de coneixement, la delimitació de les zones inundables s’ha de
formular en l'àmbit del planejament urbanístic, cas per cas i a escala més precisa, mitjançant els
estudis tècnics de detall pertinents d’acord amb les recomanacions tècniques per als estudis
d’inundabilitat elaborades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’Alt Penedès és un territori de plana, travessada per un elevat nombre de torrents encaixats en
profundes fondalades, on destaquen els rius Anoia, Foix, el riu de Bitlles, la riera de Marmellar i
la riera de Lavernó, entre d’altres, amb un risc d’avingudes fluvials associat.
La informació disponible provinent de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) en relació amb l’àmbit
de la comarca és la delimitació dels espais fluvials dels rius Anoia i Bitlles, que pertanyen al Pla
d’Espais Fluvials del Baix Llobregat, així com també les delimitacions de l’INUNCAT del Foix i
alguns dels seus tributaris, tal com la riera de Marmellar.

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Planificació territorial

339

Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès

-

Espais d’interès geològic (veure capítol 4.2.2.6. Espais d’interès geològic)
L’Alt Penedès conté set geozones (GZ) i cinc geòtops inclosos dins les geozones (GTI), que són els
següents:
- Miocè del Castellet i la Gornal.
- Falles normals de l’Arboçar del Penedès.
- Sant Miquel d’Olèrdola.
- Massís de Garraf.
- Esculls miocens de Sant Pau d’Ordal.
- Guixeres de Vilobí del Penedès.
- Turons del Pac del Penedès.

-

Zones humides
L’Alt Penedès conté dues zones humides inventariades: “l’Embassament del riu Foix”, de 65,7 ha
i situat al municipi de Castellet i la Gornal, enmig del paisatge forestal del mateix riu; i “el
Torrent de Santa Susanna”, a Avinyonet del Penedès, de 2,8 ha i rodejat del “paisatge forestal i
agrari de les Muntanyes de l’Ordal, de les Serres de les Planes, Riés i les Gunyoles” (vegeu plànol
I-10).

4.1.2.3.2 Espais de connectivitat ecològica
El sistema de connectivitat ecològica que es determina a l’Alt Penedès a partir d’uns eixos d’interès
per la permeabilitat ecològica descriu les principals línies de direccionalitat que segueixen els
processos ecològics en aquest àmbit del territori en concret, de manera que hi permeten un flux
ampli de moviments poblacionals.
La descripció detallada d’aquests eixos de connexió és la següent:
• Eix del riu Anoia: El determina el riu Anoia - que prové del nord-oest de la comarca, i a l’altura de
Sant Sadurní segueix en direcció nord-est - i els seus afluents, que neixen a les muntanyes de l’Ordal
(el torrent del Salt del Llop, el de Can Vermell, el fondo de Parellada, el torrent de Vallbardina, el de
la Ferrosa i el de les Fonts).
• Eix del riu de Bitlles: Molts dels afluents de la conca del riu de Bitlles neixen a l’espai del PEIN
“Ancosa- Montagut”, fora del límit oest de l’Alt Penedès, i aquest té la seva desembocadura al riu
Anoia, al nord de l’àmbit. Per aquest motiu, se li assigna la consideració de riu d’especial interès
connector.
• Eix Sant Llorenç d’Hortons - Ordal: Definit sobre l’espai connector establert en el planejament
urbanístic de St. Llorenç d’Hortons (2004), en direcció nord - sud. Connecta els espais del PEIN
“Roques Blanques”, “Montserrat” i “Muntanyes de l’Ordal”.
• Eix Ancosa-Montagut – El Pla del Penedès- Ordal: Connecta els espais del PEIN “AncosaMontagut” i “Muntanyes de l’Ordal” en sentit oest – est pel nord de la comarca. Ho fa a través dels
principals pulls de permeabilitat d’aquest sector, principalment pels cursos fluvials dels torrents que
s’hi troben.
• Eix Sant Quintí- Sant Llorenç: Defineix el flux de moviment ecològic en sentit est- oest entre els
municipis de Sant Quintí de Mediona i Sant Llorenç d’Hortons. Es considera que és d’interès local, ja
que no genera un contacte directe entre espais del PEIN, sinó que reforça la xarxa del sistema de
connectivitat ecològica dins del sector nord de l’Alt Penedès.
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• Eix Anoia – El Garraf: Dibuixa una línia de moviments poblacionals per la part més oriental de la
comarca, entre el riu Anoia i l’espai del PEIN “Massís del Garraf”, passant per “Muntanyes de
l’Ordal”.
• Eix Mediona – Pontons: Correspon a l’eix nord-occidental de connectivitat ecològica, traçat des del
municipi de Mediona fins a Pontons seguint l’orografia marcada per les serres prelitorals.
• Eix del riu Foix: El determina el riu Foix que prové del nord-oest de la comarca i la travessa en sentit
sud-oest fins a desembocar al Mediterrani.
• Eix Ancosa-Montagut – El Foix: Connecta els espais del PEIN “Ancosa-Montagut i “El Foix” per la
part occidental de la comarca. Ressegueix els àmbits més muntanyosos d’aquest extrem i la riera de
Marmellar, d’una qualitat destacada.
• Eix Ordal – El Foix: Completa el sistema de connectivitat ecològica per l’extrem oriental de la
comarca, on les zones amb més potencial de permeabilitat són les masses boscoses al llarg de les
muntanyes de l’Ordal i de les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, fins arribar a l’espai del PEIN
“El Foix”.
• Eix Castellví – El Montmell: És un eix que determina una continuïtat ecològica cap a l’extrem oest
de l’exterior de la comarca. Parteix del municipi de Castellví de la Marca i segueix fins a l’espai del
PEIN “El Montmell”, situat al sud-oest de l’Alt Penedès.
La classificació determina dues categories bàsiques de connectors ecològics: les Zones o espais
d’Especial Interès Connector (ZEIC) i les Zones o espais d’Interès Connector (ZIC).
Els connectors ecològics que configuren el Sistema de Connectivitat Ecològica de l’Alt Penedès són
els següents:
ZEIC- R1. Riu Anoia
ZEIC-R2. Riu de Bitlles
ZEIC-R3. Riu Foix
ZEIC-R4. Riera de Marmellar
ZEIC-P1. St. Llorenç d’Hortons – muntanyes de l’Ordal
ZEIC-P2. Ancosa-Montagut - El Pla del Penedès- Muntanyes de l’Ordal
ZEIC-P3. Mediona – Pontons
ZEIC-P4. Ancosa-Montagut – El Foix
ZEIC-P5. Muntanyes de l’Ordal – El Foix
ZIC-G1. Sant Sadurní d’Anoia – muntanyes de l’Ordal
ZIC- G2. RIERA DE LAVERNÓ
ZIC-G3. Riera de Llitrà
ZIC-L1. Sant Quintí de Mediona – Sant Sadurní d’Anoia
ZIC-L2. Sant Sadurní d’Anoia – Sant Llorenç d’Hortons
ZIC-L3. Serra de les Planes- Muntanyes de l’Ordal
ZIC-L4. Torrelavit – Serra de Gramar
ZIC- L5. SANT QUINTÍ DE MEDIONA – SANT PERE DE RIUDEBITLLES
ZIC- L6. CAN MARISTANY (SUBIRATS)
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4.1.2.3.3 Espais agrícoles
L'Alt Penedès és una comarca en que es dóna una especialització en el sector primari que aporta
pràcticament el 6,5% del PIB i el 4% dels llocs de treball. A més a més, hi ha una potent activitat
industrial relacionada amb el sector alimentari, de manera que 377 empreses de la comarca (un 15%
del total) tenen la seva base en l’agricultura i la ramaderia.
Es centra bàsicament en la vinya, situada a la plana i en una superfície aproximada de 28.000 ha. L’Alt
Penedès una zona òptima per al conreu de la vinya, on predominen les explotacions petites i
mitjanes.
La resta d’espais agrícoles estan ocupats per fruiters (1.200 ha, aproximadament on destaquen
l’olivera i l’ametller) i conreus herbacis (majoritàriament blat, ordi, i civada en 1.050 ha), en una
superfície inferior al 2% i localitzats, sobretot, en els sòls amb propietats menys aptes pel conreu de
vinya, com són els peus de mont.
La zona de més producció i projecció internacional de Catalunya, amb 5.800 viticultors, 152 cellers
embotelladors i 1.500.000 hectolitres de producció mitjana anual.

4.1.2.3.4 Planejament urbanístic i xarxa ambiental: punts crítics
S’identifiquen un conjunt de punts on l’extensió urbana prevista en el planejament urbanístic pot
entrar en conflicte amb el valor ecològic i paisatgístic de l’espai que l’envolta.
Un dels punts a tenir en compte és la proximitat entre el connector ecològic ZEIC-P2 “AncosaMontagut – El Pla del Penedès – muntanyes de l’Ordal” a l’altura de La Granada. És un àmbit que,
donat el moment de la creació de les infraestructures s’hi ha de vetllar la seva funció ecològica
respectant l’àrea d’amortiment que protegeix el connector.
Els altres punts existents són rellevants per la seva funció de separadors urbans i que poden ser
interessants de tenir en compte en el camp del planejament urbanístic, i corresponen a les zones de
vinya situades entre les poblacions Pacs del Penedès i les Cabanyes, per una banda; i entre La
Granada i Santa Fe del Penedès, per l’altra. El separador ZIC-L7, entre Sant Quintí de Mediona i la
zona prevista com a àrea d’especialització industrial del mateix municipi, a La Remugosa, s’amplia la
seva superfície i es prolonga cap al sud.

4.1.2.3.5 Patrimoni històric, arquitectònic i cultural
Es consideren elements patrimonials a preservar:
Camins històrics
S’identifiquen dues xarxes superposades de camins, que reflecteixen l’estructura típica d’un sistema
d’interrelacions entre nuclis situats en un àmbit agrari. Una d’elles comunica els nuclis antics i els de
vinya. Està clarament lligada a les edificacions religioses, de manera que les esglésies i les ermites es
troben en els encreuaments dels camins. Sobre aquesta xarxa principal hi ha una xarxa secundària
que comunica les masies.
L’altra, està formada pels camins ramaders i es caracteritza per mantenir la continuïtat dels traçats,
seguir la línia de la carena i per passar lluny de les construccions i dels nuclis habitats.
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L’Alt Penedès és creuat per quatre carrerades principals o eixos bàsics:
1. La carrerada de la Cerdanya, de Vilanova a Sant Sadurní d’Anoia.
2. La carrerada de coll d’Arca o camí de la Segarra, del coll de les Rimbaldes a Torredembarra.
3. La carrerada de la Llacuna, des de les Gunyoles a la Llacuna, per les Cabòries, la Granada,
Guardiola i Font-rubí.
4. Carrerada de Begues, de coll de Garró a Begues per Olesa de Bonesvalls. Al coll de Garó
conflueix amb l’anterior i la carrerada de la Cerdanya.
A banda d’aquests eixos, al territori s’hi detecta una xarxa local de camins ramaders.

Camins de gran recorregut (GR) i senders de petit recorregut (PR)
Es basa en la xarxa de camins rurals que connectaven tradicionalment els pobles.
Patrimoni cultural
El Pla protegeix totes aquestes construccions patrimonials, incloses les que ja estan protegides per la
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català:
- Castells i altres restes historicoarqueològiques
- Edificis religiosos: esglésies, ermites i cementiris
- Masies històriques
- Nuclis de vinya
- Elements naturals: coves, avencs i fonts
- Béns Culturals d’Interès Nacional

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Planificació territorial

343

Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès

Nom del BCIN
Can Ràfols dels Caus
Castell d’Avinyó
Castell d’Olivella
Torre de l’Arboçar de Baix
Torre de Les Gunyoles
Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs
Caseria de Santa Susanna
Torre de la Torreta
Torre de Can Pascol
Torres Rodones
Castellvell de la Marca
Castell de les Pujades
Castell de Font-Rubí
Castell de la Granada
Casa del Castlà
Creu de Terme de Puigmoltó
Castell de Mediona
Antic Hospital de Cervelló
Torre de Cal Rei
Cal Xamanet
Mas Pontons
Castell de Sant Martí Sarroca
Església de Santa Maria
Castell de Sant Quintí
Castellot d’en Vallès
Castell de Secabecs
Castell de Foix
Torres Altes de Foix
Torres de Can Pepó

Municipi
Avinyonet del Penedès
Avinyonet del Penedès
Avinyonet del Penedès
Avinyonet del Penedès
Avinyonet del Penedès
Avinyonet del Penedès
Avinyonet del Penedès
Castellví de la Marca
Castellví de la Marca
Castellví de la Marca
Castellví de la Marca
Castellví de la Marca
Font-rubí
La Granada
La Granada
Mediona
Mediona
Olesa de Bonesvalls
Pontons
Pontons
Pontons
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sarroca
Sant Quintí de Mediona
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Foix
Torrelles de Foix
Torrelles de Foix

Taula 4.1.2-3: Béns culturals d’interès nacional de l’Alt Penedès, protegits per la Llei 9/1993

4.1.2.3.6 Estratègia i determinacions d’ordenació dels espais oberts
Breu valoració estratègica de situació dels espais oberts
L’Alt Penedès presenta no pocs elements i sistemes ecològics de notable interès. Això és així per la
variació d’hàbitats presents (muntanya baixa, turons, espais de plana, fondos fluvials, et. que
proveeixen d’un ventall considerable de condicions ambientals i recursos ecològics que les espècies
aprofiten convenientment.
La plana i els espais plans, de les zones més aturonades i fins i tot muntanyoses, han estat
transformats intensament des de temps habilitant-les per a l’activitat agrícola, de la qual
majoritàriament ha esdevingut vinya de moltes tipologies diferents. Aquesta activitat ha estat una
modeladora de paisatge com a poc llocs i més quan l’activitat agrícola ha progressat i ha pres gran
importància. L’Alt Penedès s’ha mantingut relativament lliure de bona part d’aquestes
transformacions però sembla clar que els propers anys rebran bona part d’aquestes tensions. Per
tant, i d’acord amb els objectius del programa dels plans territorials és un bon moment per tal de
planificar convenientment aquesta comarca i evitar allò que de negatiu ha comportat el
desenvolupament de la Regió Metropolitana de Barcelona.
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Premisses per al planejament i ordenació dels espais oberts
El Pla Director territorial de l’Alt Penedès parteix d’una sèrie de premisses bàsiques per tal
d’enfrontar els reptes d’una planificació a mitjà - llarg termini. Són les següents:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

La política de sòl no urbanitzable és un element del planejament territorial tan important
com la política d’infraestructures o d’urbanització.
2) El sòl no urbanitzable no pot seguir essent considerat com a residual al procés
d’urbanització, no és el sòl que resta a l’espera de poder ser urbanitzat algun dia.
No tot el sòl no urbanitzable és igual ni acompleix les mateixes funcions territorials ni té el
mateix valor.
Per garantir les funcions ecològiques i àdhuc socials cal que el sistema de sòl no urbanitzable
sigui un sistema continu.
Per garantir les funcions ecològiques, paisatgístiques, productives i de lleure del sòl no
urbanitzable són preferibles disposicions de les peces que evitin continuïtats d’espais
profundament transformats.
És necessària una revalorització del sòl no urbanitzable.

Eixos estratègics d’ordenació dels espais oberts
1)
2)
3)
4)
5)

Assegurar la protecció dels espais d’interès naturals.
Limitar el creixement urbanístic.
Assegurar les connexions ecològiques necessàries.
Mantenir la qualitat dels rius i marges fluvials.
Protegir els paisatges agrícoles.

Determinacions estratègiques sobre els espais oberts
1) La delimitació i la protecció especial d’aquells espais oberts que actualment ja estan protegits
sectorialment per la legislació ambiental i aquells que el Pla considera que tenen un elevat
valor agrícola o forestal, un valor ecològic en l'àmbit regional o comarcal, un especial interès
cultural i identitari o que juguen un paper destacat en la connectivitat ecològica o en el cicle
hidrològic.
2) La protecció especial, tant pel seu valor natural com pel valor de la vinya ocupa la totalitat
dels espais oberts.
3) Els dimensionat i naturalesa dels creixements urbans que el municipi pugui proposar hauran
de concordar amb les estratègies de desenvolupament que el Pla territorial assigna a cada
nucli de població.
4) L’exclusió normativa del desenvolupament urbà i de l’edificació en terrenys incompatibles o
inadequats, sigui quin sigui el règim de protecció que li assigna el Pla; cosa que inclou el sòl
afectat per riscos naturals greus i el sòl de domini públic.
5) L’establiment de directrius normatives per a un planejament urbanístic municipal proactiu
del sòl no urbanitzable orientat a garantir l’equilibri d'éssers humans - natura, la qualitat de
vida i el desenvolupament sostenible.
6) L’establiment de normes generals relatives a les edificacions i instal·lacions en sòl no
urbanitzable i, en general, a la transformació del sòl en els paisatges rurals.
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4.1.2.3.7 Proposta d’espais oberts
L’anàlisi percentual posa de manifest que la superfície que el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès
protegeix especialment ocupa una superfície aproximada de 55.600 ha, un 93% del total de la
comarca. Es distribueix majoritàriament entre les subunitats paisatgístiques situades als extrems est i
oest de la comarca: “els paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l'Ordal i les serres de les
Planes, Riés i les Gunyoles” (15%) i “els paisatges forestals de les muntanyes de Pontons” (14%), així
com al sud-oest dels “paisatges vitivinícoles de la plana” (39%), on els espais agrícoles i fluvials són
considerats d’interès connector.

Proposta d’espais oberts de protecció especial d’interès natural o ambiental
La proposta d’espais oberts de protecció especial recull el conjunt d’espais que per raó dels seus
valors naturals o paisatgístics requereixen de protecció especial. En el cas de l’Alt Penedès es
consideren els espais protegits per raó dels valors naturals a escala europea, nacional, comarcal i
local; els espais necessaris per a garantir la connectivitat ecològica; i els espais agrícoles, que en el
cas de l’Alt Penedès són especialment valuosos per a la economia de la comarca i com a valor
essencial del manteniment del paisatge. Els criteris de selecció dels espais de protecció especial de la
proposta d’espais oberts de l’Alt Penedès han estat els següents:
Espais de protecció especial per raó dels valors natural
• Els espais protegits sectorialment per la legislació ambiental.
• Els connectors ecològics i els espais de valor local i/o comarcal.
• Altres espais de valor natural.
Espais de protecció especial per raó dels valors agrícoles
• Els espais d’interès agrícola.

Espais oberts de protecció especial de la vinya
Es considera d’aquest tipus tot el sòl no urbanitzable que no es tipifica com a sòl de protecció i
especial d’interès natural. Aquest sòl estarà subjecte a les limitacions pròpies del sòl de protecció
especial, per tal d’evitar les interferències en el conreu de la vinya. Tanmateix s’exclouran d’aquest
sòl peces que, d’acord amb les estratègies de desenvolupament urbanístic establertes pel pla per a
cada nucli i àrea urbana, calgui classificar com a sòl urbanitzable en les revisions dels plans
d’ordenació urbanística municipal. Els Plans Directors Urbanístics que es redactin, amb les finalitats
que assenyala l’article 56 de la Llei d’urbanisme i les estratègies definides pel Pla, podran precisar
quines àrees de sòl de protecció de la vinya han d’ésser prioritàriament destinades al
desenvolupament urbà de les àrees i nuclis urbans de la comarca.
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Il·lustració 4.1.2-1: Sistema d’espais oberts segons el Pla Director Territorial de l’Alt penedès (Font: Pla Director
Territorial de l’Alt Penedès. Any 2008)
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4.1.2.3.8 Espais singulars
Dels municipis estudiats s’ha analitzat del sól no urbanitzable aquells espais que es consideren
singulars i que pel seu interès s’haurien de protegir (en el cas que el municipi no apliqui cap tipus de
protecció), i s’han grafiat al plànol que s’acompanya:

Il·lustració 4.1.2-2 Espais singulars de l’Alt Penedès (Font: Elaboració pròpia. Any 2011)

Al capítol 3.2. Sistemes naturals i agraris es descriuen els criteris que s’han utilitzat per a definir
aquests espais.
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S’adjunten a continuació i amb més detall, el plànol de cada municipi sobreposant aquests espais
singulars amb el seu planejament vigent:



AVINYONET DEL PENEDÈS

Il·lustració 4.1.2-3: Planejament vigent i espais singulars
(Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)



CASTELLVÍ DE LA MARCA

Il·lustració 4.1.2-4: Planejament vigent i espais singulars (Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)
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EL PLA DEL PENEDÈS

Il·lustració 4.1.2-5: Planejament vigent i espais singulars
(Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)



FONT-RUBÍ

Il·lustració 4.1.2-6: Planejament vigent i espais singulars (Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Planificació territorial

350

Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès



LA GRANADA

Il·lustració 4.1.2-7: Planejament vigent i espais singulars
(Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)



LES CABANYES

Il·lustració 4.1.2-8: Planejament vigent i espais singulars (Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)
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MEDIONA

Il·lustració 4.1.2-9: Planejament vigent i espais singulars
(Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)



OLESA DE BONESVALLS

Il·lustració 4.1.2-10: Planejament vigent i espais singulars (Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)
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PACS DEL PENEDÈS

Il·lustració 4.1.2-11: Planejament vigent i espais singulars
(Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)



PONTONS

Il·lustració 4.1.2-12: Planejament vigent i espais singulars (Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)
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PUIGDÀLBER

Il·lustració 4.1.2-13: Planejament vigent i espais singulars
(Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)



SANT MARTÍ SARROCA

Il·lustració 4.1.2-14: Planejament vigent i espais singulars (Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)
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SANT CUGAT SESGARRIGUES

Il·lustració 4.1.2-15: Planejament vigent i espais singulars
(Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)



SANT QUINTÍ DE MEDIONA

Il·lustració 4.1.2-16: Planejament vigent i espais singulars (Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)
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SANTA FE DEL PENEDÈS

Il·lustració 4.1.2-17: Planejament vigent i espais singulars
(Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)



TORRELAVIT











Il·lustració 4.1.2-18: Planejament vigent i espais singulars (Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)
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TORRELLES DE FOIX

Il·lustració 4.1.2-19: Planejament vigent i espais singulars
(Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)



VILOBÍ DEL PENEDÈS

Il·lustració 4.1.2-20: Planejament vigent i espais singulars (Font: RPUC i Elaboració pròpia. Any 2011)
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Atès que amb la Llei d’Urbanisme 2/2002 de 14 març, hi ha un canvi en la consideració del sòl no
urbanitzable, tots els municipis amb un planejament vigent anterior a aquesta llei no asseguren una
protecció específica dels espais. Concretament es tracta dels municipis de Castellví de la Marca, El
Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Quintí de Mediona, Santa Fe del Penedès i Vilobí del
Penedès. D’aquests municipis, alguns ja es troben en procés de revisió del planejament general i, per
tant, incorporen proteccions en un futur proper, però els municipis d’El Pla del Penedès, Pontons i
Puigdàlber, compten amb un planejament anterior al 2002 i no tenen prevista la seva revisió; caldrà
tenir-ho en compte en les avaluacions d’aquests sòls.
La resta de municipis, disposen de zones en sól no urbanitzable ja protegides supramunicipalment, i
altres zones on el municipi no hi dona una protecció suficient i que caldrà avaluar en els posteriors
apartats d’aquesta agenda de diagnosi i pla d’acció.
A continuació es llisten les claus de sòl no urbanitzable dels municipis amb un planejament posterior
a la Llei d’Urbanisme 2/2002.



AVINYONET DEL PENEDÈS
Clau 20 - Zona rural
Clau 21 - Zona de protecció agrícola
Clau 22 - Zona de protecció forestal
Clau 23 - Zona d’espais d’interès paisatgístic
Clau 24 - Zona de protecciò de riberals i fondalades
Clau 25 - Zona d’interès arqueològic protegit
Clau 26 - Zona d’edificacions en sòl no urbanitzable
Clau 27 - Zona d’interès natural PEIN
Clau 28 - Zona d’interès natural PEIN
Clau Z.I. - Zones inundables
Clau Z.H. - Zones humides de l’inventari de zones humides de Catalunya.



FONT-RUBÍ
Clau NU/P. Ia i b- Zona d’edificis i entorns a protegir
Clau NU/P ic – Zona d’interés arqueològic protegit
Clau NU/P.PAI – Zona d’interés ambiental i paisatgístic
Clau NU/P.L – Zona de lliure permanent
Clau NU/B – Zones forestals
Clau NU/A.I. - Zones agrícoles d’especial protrecció de denominació d’origen Penedès
Clau NU/A.II – Zones agrícoles de denominació d’origen Penedès
Clau NU/R – Nucli rural



LA GRANADA
Clau 9 – Zona de protecció agrícola
Clau 10 – Zona de protecció forestal i d’interés paisatgístic
Clau 11 – zona d’activitats industrials i serveis
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LES CABANYES
Clau NU-L – Sòl no urbanitzable comú
Clau 20 – Sòl especial protecció valor agrícola
Clau 21 – Sòl d’especial protecció valor forestal i pasatgístic
Clau 22 -- Sòl de protecció per servituds
Clau 23 – Sòl lliure permanent



MEDIONA
Clau NU-F – Sòl d’especial protecció forestal
Clau NU-A – Sòl d’especial protecció agrícola



OLESA DE BONESVALLS
Clau 301 – Sòl protegit de valor agrícola
Clau 302a – Sòl d’especial protecció forestal
Clau 303 – Sòl lliure permanent



PACS DEL PENEDÈS
Clau 20 – Sòl d’especial protecció valor agrícola
Clau 21 – Sòl d’especial protecció valor forestal i paisatgístic
Clau 22 – Sòl de protecció per servituds
Clau 23 – Sòl lliure permanent
Clau 23* - Sòl lliure permanent: Pedrera de Cal Pacs
Clau 24 – Agregats rurals



SANT MARTÍ SARROCA
Clau IA – Sòl no urbanitzable de protecció per a la biodiversitat. (Espais de protecció fluvial
d’especial interés)
Clau IB – Sòl no urbanitzable de protecció per a la biodiversitat. (Espais de protecció fluvial
d’interés)
Clau IC – Sòl no urbanitzable de protecció per a la biodiversitat. (Espais continguts en la
proposta d’ampliació de la xarxa natura 2000)
Clau ID – Sòl no urbanitzable de protecció per a la biodiversitat. (Espais protegits per a la
preservació de la biodiversitat local)
Clau IIA – Sòl no urbanitzable de d’interés agrícola. (Espais agrícoles d’interés contingut en
espais protegits per a la preservació de la biodiversitat)
Clau IIB – Sòl no urbanitzable de d’interés agrícola. (Espais agrícoles d’interés per estar
situats sobre aqüifer protegit)
Clau IIC – Sòl no urbanitzable de d’interés agrícola. (Espais agrícoles d’interés com a
capçelera del foix i els seus afluents).
Clau IID – Sòl no urbanitzable de d’interés agrícola. (Espais agrícoles d’interés general).
Clau IIIA – Sòl no urbanitzable d’especial interés per a la connectivitat (Espais d’especial
interés connector)
Clau IIIB – Sòl no urbanitzable d’especial interés per a la connectivitat (Espais d’especial
interés connector – separador)
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SANT CUGAT SESGARRIGUES
Clau NU-1 – Sòl no urbanitzable de valor agrícola
Clau NU-2 – Sòl no urbanitzable de valor paisatgístic
Clau NU-3 – Sòl no urbanitzable de protecció del nucli urbà
Clau NU-4 – Sòl no urbanitzable protegit d’interés ambiental



TORRELAVIT
Clau 9 – Zona de sòl lliure permanent
Clau 10 – Zona de protecció agrícola
Clau 11 – Zona de protecció de riera
Clau 12 – Zona de protecció forestal i d’interés paisatgístic
Clau 13 – Zona indústries existents



TORRELLES DE FOIX
Clau SNU8 – Zona d’especial interés agrari
Clau SNU7 – Zona protecció horts
Clau SNU1,SNU2 i SNU3 – Zona de protecció especial per seu interés botànic i ecològic
Clau SNU4 – Zona de protecció especial del paisatge de ribera
Clau SNU6 – Zona d’unitats d’especial interés geològic
Clau SNU5 – Zona arbustiva o boscosa en procés de regeneració

4.1.2.4 ARE
No hi ha cap Àrea Residencial Estratègica (ARE ) que afecti a cap dels municipis estudiats.
El més proper és l’Ares Alt-Penedès Garraf “Les Bassetes” que no té cap impacte potencial als
municipis estudiats.
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4.1.2.5 Informes ambientals


AVINYONET DEL PENEDÈS
INFORME D’AVALUACIÓ AMBIENTAL - MARÇ DE 2005
Objectius específics:
Pel que respecte als objectius específics del POUM d’Avinyonet són els següents:
- Presa en consideració d’un model de desenvolupament urbanístic sostenible, en la
globalitat del terme.
- Configuració d’un model de creixement compacte i adequat a cadascun dels diferents
nuclis del municipi.
- Protecció del patrimoni cultural, natural i paisatgístic, així com la xarxa de camins.
- Racionalització de les previsions de les infraestructures viàries, especialment en el
pas de la N-340 i la BV-2412.
- Potenciació de les proteccions del sòl no urbanitzable (forestal, agrícola, etc.) a partir
d’incloure una major definició en la normativa del Pla.



CASTELLVÍ DE LA MARCA
INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR – Desembre 2009
A. Model territorial i ocupació del sòl: Minimitzar el consum del sòl, i racionalitzarne
l’ús d’acord amb un model territorial globalment eficient.
A-1. Donar compliment a les determinacions del planejament urbanístic de referència
(PDTAP i PTMB)
A-2. Evitar l’ocupació innecessària del sòl per a usos urbans i infraestructures vinculades a
aquests usos, potenciant un creixement compacte.
A-3. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori
A-4. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la
planificació integrada dels usos del sòl i de la mobilitat
A-5. Ordenar adequadament el conjunt del sòl no urbanitzable, preservant els espais i
elements de valor rellevant del territori La població està estructurada en 12 nuclis que es
troben físicament separats. El POUM pretén consolidar els espais intersticials d’aquests nuclis
dispersos complint així amb un dels principis de creixement sostenible establert en els
articles 3 i 9 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el principi del creixement compacte. Es
preveu també la creació d’una variant de l’actual carretera B-212 millorant així la mobilitat i
disminuint alhora la contaminació atmosfèrica i acústica dins del nucli de la Múnia.
B. Cicle de l’Aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient.
B-1. Prevenir els riscs hidrològics
B-2. Protegir els recursos hídrics
B-3. Fomentar l’estalvi d’aigua i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament
B-4. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua La proposta de l’avanç de planejament té en
compte els estudi previs realitzats per l’ACA en matèria d’inundabilitat, així com la voluntat
de crear una clau específica de protecció la riera de Marmellar, anomenada sòl de protecció
natural i paisatgística (SPNP), i una altre clau anomenada sòl de protecció especial de la vinya
(SPEV), que agrupa per defecte tot el sòl no urbanitzable de caràcter agrícola del municipi.
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A més a més també té en compte les directrius Pla director d’abastament de l municipi de
Castellví de la Marca, en el que es realitzen previsions futures d’abastament, així com
actuacions de millora de xarxa, encaminades a l’optimització de l’ús d’aquest recurs.
C. Ambient Atmosfèric (I): Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat
de l’aire i el canvi climàtic, i reduir al màxim les immissions de les substàncies
contaminants
C-1. Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic
C-2. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants de l’atmosfera
C-3. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir-ne la contribució al canvi
climàtic
D. Ambient Atmosfèric (II): prevenir la contaminació acústica lumínica i electromagnètica
D-1. Reduir la població exposada a nivells acústics elevats
D-2. Minimitzar la contaminació lumínica dels assentaments i l’adequació de l’enllumenat de
les àrees urbanitzables a la llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn. L’avanç de planejament té en compte els objectius i directrius
Pla Municipal d’adequació de l’enllumenat exterior, en el que s’estableixen les actuacions
prioritzades per a la protecció de la contaminació lumínica, per zones, així com les accions
per promoure l’adequació de la il·luminació exterior.
E. Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la
disponibilitat d’instal·lacions adequades per als seu tractament.
Gestió de residus: minimitzar l’impacte dels materials sobre el medi ambient
E-1. Preveure la gestió dels residus de la construcció segons la legislació vigent Llei 6/1993,
de 15 de juliol, reguladora dels residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
E-2. Fomentar la reducció i valorització dels residus urbans
E-3. Implantar l’equipament adient per a la reutilització i la recollida selectiva dels residus
E-4. Fomentar la utilització de materials no contaminants, de gran durabilitat i potencialment
reutilitzables i/o reciclables.
E-5. Minimitzar els moviments de terres.
F. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural: conservar la biodiversitat
territorial i altres elements d’interès natural, i promoure’n l’ús sostenible
F-1. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori
F-2. Garantir la permeabilitat ecològica i la connectivitat dels espais naturals
F-3. Afavorir l’augment de la biodiversitat
En aquest sentit cal preservar els hàbitats d’interès comunitari (HIC) descrits en l’apartat 2.1,
tot i que en sentit estricte, no són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats, dels quals s’ha
de garantir la conservació d’unes mostres territorials significatives mitjançant la seva inclusió
en la xarxa d’espais Natura 2000, amb la finalitat d’assegurar-ne la continuïtat dins el territori
de la UE. També cal
d’altra banda preservar els espais inclosos dins de la xarxa natura 2000 i els espais descrits
com a connectors ecològics pel PTAP.
G. Paisatge: integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i
urbanístic
G-1. Gestionar els espais per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i harmonitzar
pels canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals
G-2. Gestió del paisatge per minimitzar el risc d’incendis
G-2. Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori
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G-3. Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics d’interès Al tractar-se
d’un paisatge típicament vitivinícola, cal fer esment a les bones pràctiques vitivinícoles,
incloses en les cartes del paisatge de l’Alt Penedès, com a element gestionador del paisatge.
Una altra conseqüència d’aquesta activitat agrària és la gran quantitat de masos dispersos
que hi ha a tot el municipi, per la qual cosa es recomana la realització d’un inventari de
masos.



EL PLA DEL PENEDÈS
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



FONT-RUBÍ
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



LA GRANADA
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



LES CABANYES
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



MEDIONA
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



OLESA DE BONESVALLS
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



PACS DEL PENEDÈS
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



PONTONS
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



PUIGDÀLBER
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



SANT MARTÍ SARROCA
INFORME SOSTENIBILITAT AMBIENTAL – 2008
Tractar el sòl no urbanitzable des del punt de vista de la seva composició i
estructura, tenint en compte la seva funcionalitat ecològica
Partint d’aquest criteri, la proposta de POUM contempla dues grans zones de protecció del
sòl no urbanitzable: Biodivers i Agrícola. Dins la primera categoria s’inclouen totes aquelles
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zones del municipi que corresponen a espais boscosos i arbustius en un bon estat de
conservació, així com els cursos fluvials i la vegetació associada. Es tracta dels espais que
normalment presenten millors característiques ecològiques i, per tant, aquells que estaran
sotmesos a algun règim de protecció. Dins els espais agrícoles s’inclouen tots aquells terrenys
on es desenvolupen activitats agrícoles així com aquells conreus abandonats que es troben
en un estadi inicial de la successió ecològica. A banda de ser una activitat econòmica
tradicional, els espais agrícoles formen, juntament amb els espais arbustius i arboris, un
mosaic territorial interessant des del punt de vista de la biodiversitat d’hàbitats i espècies i,
per tant, de la permeabilitat territorial. Per tant, a part de ser una activitat econòmica, és
necessari estudiar les seves característiques ecològiques i la seva posició estratègica per tal
de classificar-los des del punt de vista de la seva funcionalitat biològica.
Tenir en compte espais de connectivitat ecològica i separadors urbans
A banda de la classificació anterior, també s’han delimitat espais de connectivitat ecològica
tant a nivell local com territorial. El sector occidental muntanyós del municipi forma part de
la Zona d’Especial Interès Connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P4) definida pel Pla
director territorial de l’Alt Penedès entre els espais d’Ancosa-Montagut i del Foix i,
conseqüentment, s’ha inclòs en la categoria d’Espai d’especial interès connector. Dins del
propi municipi, esdevé bàsica per a la connectivitat local la zona situada entre la Muntanya
de Can Sogues, al límit est del municipi, i les Vinyes de la Guàrdia, on comença la zona
boscosa occidental, ja que uneix les dues zones del municipi qualificades com a Espais
protegits per a la preservació de la biodiversitat local. Aquesta zona, per tant, s’ha qualificat
com a Espai d’interès connector i separador urbà.
Promoure un creixement urbà compacte i moderat
Sant Martí Sarroca es caracteritza per tenir una quantitat important de masos i habitatges
aïllats dispersos en el territori que sovint s’agrupen en petits nuclis rurals. La majoria
d’aquests estan classificats en el planejament com a sòl no urbanitzable. Això permet
ordenar els futurs creixements al voltant dels nuclis ja consolidats i evitar així l’aparició de
nous nuclis urbans de certa magnitud que comportin una ocupació del sòl dispersa en el
territori, alhora que permet evitar la urbanització de les zones menys convenients per raó de
risc o valor.
Aplicar criteris de sostenibilitat en l’edificació i la mobilitat, de racionalització de l’energia,
d’estalvi d’aigua i de separació de residus
Aquestes mesures s’hauran de definir més detalladament quan es desenvolupin els plans
parcials, però el nou POUM ja dóna indicacions al respecte (veure 6.2 Mesures de
preservació i millora ambiental).
Millorar la integració dels espais antròpics a la matriu territorial
El planejament contempla un tractament perimetral dels espais urbans, incorporant criteris
de xerojardineria i autoctonisme en el seu disseny, per tal d’integrar-los a la matriu territorial
i facilitar-ne els processos ecològics que s’hi duen a terme. També s’han de tenir en compte
les directrius de la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès per a la bona integració paisatgística.
Preveure les futures demandes de recursos i completar les infraestructures
necessàries
El municipi disposa d'una canonada d'abastament d'aigua d'Aigües Ter – Llobregat que
assegura el subministrament necessari per l'actual població i per la que preveu el Pla. Caldrà,
i així es proposa, la realització d'un anell principal de distribució per millorar la xarxa pels
sectors de nou creixement. També disposa d'un col·lector general d'aigües residuals que va a
la depuradora de Vilafranca, però de diàmetre insuficient per absorbir els nous creixements.
El Pla contempla les aportacions a la millora del sistema de sanejament, complementant
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altres aportacions, i el traçat dels col·lectors des dels nous sectors al col·lector general. En
relació a les altres infraestructures de subministrament d'energia elèctrica i
telecomunicacions, no hi ha restriccions a l'ampliació dels serveis de les companyies
subministradores. No hi ha xarxa de gas en el municipi. Els nous sectors que es desenvolupin
podran incorporar aquest servei mitjançant dipòsits.
Incorporar mesures de minimització de riscos
Tot i no trobar-se cap espai urbanitzable dins de zones amb risc d’inundació, ni dins de zones
amb risc alt o molt alt d’incendi, com que l’espai forestal a l’oest del municipi presenta un
risc alt o molt alt d’incendi, es contempla l’obertura de 2 o 3 camins d’uns 5 o 6 metres
d’amplada per facilitar l’accés a la zona dels vehicles d’extinció en cas d’incendi. També pel
que fa al risc d’incendi, però a la zona urbana i urbanitzable, es col·locaran els hidrants
necessaris que exigeix la normativa general de protecció contra incendis. Pel que fa al risc
d’inundació, es tenen en compte les zones potencialment inundables del Torrent Sec i la
Riera de les Anguiles, els 2 cursos fluvials que afecten directament nuclis de població
existents. Així doncs, els nous sectors urbanitzables contemplats en el planejament no es
troben ni dins ni propers a cap zona potencialment inundable ni dins cap zona de de període
de retorn de 50, 100 o 500 anys.



SANT CUGAT SESGARRIGUES
INFORME AMBIENTAL – Desembre 2005
1. Compactació dels assentaments urbans
Els models urbans expansius, dispersos o difusos impliquen un consum elevat de recursos
naturals amb una destrucció més gran de sòls rurals i d’hàbitats naturals, un malbaratament
energètic i, conseqüentment, uns nivells més alts de contaminació.
Conseqüentment cal centrar el desenvolupament urbà en el nucli urbà existent, prioritzant el
reciclatge d’àrees interiors sobre l’extensió, sens perjudici quan resulti necessari de
l’ocupació prudent d’espais intersticials o perifèrics
2. Optimització dels teixits urbans existents
Cal, doncs, posar l’èmfasi de la gestió urbana, en la revitalització de les edificacions antigues,
la recuperació de zones degradades i la renovació d’àrees obsoletes.
3. Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl
El transport motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un gran consumidor de
recursos energètics fòssils. Els models urbans expansius, difusos i/o de baixes densitats i les
distribucions rígides dels usos del sòl en els teixits urbans comporten més necessitats de
desplaçaments i obliguen sovint a l’adopció d’alternatives individuals. Cal, per tant, una
planificació integrada dels usos del sòl i del transport que cerqui minimitzar la mobilitat
obligada, el que condueix també a models urbans compactes, densos, policèntrics i amb
mixtura d’usos, en els que és possible prioritzar el transport públic i altres alternatives al
transport motoritzat com els itineraris per a vianants i bicicletes. Paral·lelament, caldrà situar
els usos que requereixin més desplaçaments en indrets altament accessibles. Cal tenir en
compte que la Llei d’urbanisme (DL 1/2005) estableix que els propietaris de sòl urbà no
consolidat hauran de participar en els costos d'implantació de les infrastructures de transport
públic per donar resposta a la mobilitat generada pels futurs desenvolupaments, com ara
centres comercials i polígons industrials.
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4. Estalvi, ús eficient i reciclatge del sòl i altres recursos naturals
Òbviament el model proposat pretén comportar un menor consum de sòl i un estalvi més
gran d’altres recursos naturals. D’altra banda, cal també atendre a la possibilitat de
reciclatge dels recursos consumits o no utilitzats (reutilizació d’aigües residuals i de pluja,
cogeneració, etc.) i impulsar la implantació d’energies netes. Pel que es refereix a l’aigua és
important protegir les espais vitals per a la recarrega dels aqüífers i integrar el màxim la
planificació hidrològica amb la dels usos del sòl.
5. Prevenció i correcció de totes las formes de contaminació
Un model d’ocupació pretén prevenir i corregir la contaminació. En qualsevol cas, la reducció
els diversos tipus de contaminació (de les aigües, de l’ambient atmosfèric –substàncies,
acústica, lumínica, electromagnètica, dels sòls, etc.) ha de ser un dels elements a considerar
en el desenvolupament dels SUDs de la planificació del territori.
6. Prevenció de riscs naturals i tecnològics
Es consideren les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: zones inestables, amb risc
d’incendi, etc., i també regular de forma acurada la implantació d’activitats de risc.
7. Permeabilització i desfragmentació del territori
Una de les prioritats és mantenir la permeabilitat ecològica del territori, evitar la formació de
barreres i prevenir els processos de fragmentació dels teixits i paisatges rurals. Per tant,
assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat i
la funcionalitat dels ecosistemes i una continuïtat territorial del sòl no urbanitzable que doti
de sentit morfològic al sistema d’espais oberts
8. Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural i paisatgístic en general
La conservació de la diversitat biològica és un dels requisits de la sostenibilitat. És important
garantir la conservació en xarxes d’espais protegits, de mostres suficients i ecològicament
viables de la diversitat d’ecosistemes, hàbitats i espècies i dels àmbits de connexió necessaris
per a la dispersió de les espècies. S’incorpora el concepte de biodiversitat en la planificació i
el tractament dels espais lliures urbans i es planteja protegir altres elements del patrimoni
natural com els elements d’interès geològic, paisatgístic, etc.
9. Foment de la construcció sostenible
És important introduir la sostenibilitat en la construcció pública i privada amb l’adopció de
projectes de baix impacte ambiental, la utilització de materials d’escàs impacte ambiental en
la seva producció, reciclats o reciclables, la utilització de solucions constructives adequades,
la introducció d’energies renovables, etc. En general, es tracta de minimitzar l’impacte
ambiental en el conjunt del cicle de vida dels materials. A més, cal preveure en els edificis i
en els espais urbans, espais adequats, per a les operacions i instal·lacions de recollida
selectiva, valorització, etc.
10. Cohesió social i millora de les condicions de vida de les poblacions rurals i urbanes
La configuració del models urbans, la previsió d’infrastructures i d’equipaments i espais
lliures, el tractament dels espais públics, etc. han d’anar adreçats a garantir uns nivells
suficients de qualitat de vida en els ambients urbans i rurals, i a fomentar la cohesió tot
evitant la segregació social en els teixits urbans i propiciant la integració i les relacions i
activitats col·lectives.
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SANT QUINTÍ DE MEDIONA
INFORME SOSTENIBILITAT AMBIENTAL – 2008 (Aprovació provisional)
Medi ambient i paisatge
La revisió del planejament vigent incorpora els aspectes ambientals en l'ordenació
urbanística municipal, a favor del desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la
utilització racional del territori, per a compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics
necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les
generacions presents i futures. En aquest sentit s'incorporen, sobre la base de l'informe
ambiental i atenent a les directrius i recomanacions de caire ambiental que es fixen tant en el
Pla Director Supramunicipal de Sostenibilitat de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt
Penedès, com en les que determina el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, es fixen els
criteris de conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural, tant en l'aspecte de l'entorn
com en els aspectes de la protecció d'aquelles àrees d'especial interès que estableix aquest
Avanç de Pla. En relació al paisatge, la present revisió tindrà en compte la Carta del Paisatge
de l'Alt Penedès per a la protecció, millora i valorització del paisatge de la comarca, com a bé
d'interès públic i pel seu caràcter integrador.
L'estructura del territori
El municipi, com és característic de la comarca de l'Alt Penedès, té una important xarxa de
camins que, juntament amb el paisatge i els assentaments històrics, configuren l'estructura
territorial, generada a partir de les transformacions agrícoles del segle XVIII, i que tenen com
a eix vertebrador una orografia que deixa la plana per enfilar-se i que intercala la vinya amb
les planes conreables. Juntament amb la xarxa de camins, el territori s'estructura en un
sistema d'assentaments històrics, que s’originen al nucli històric de l’actual Sant Quintí, en
aquest cas no es molt representatiu i que juga un paper molt inferior al dels municipis veïns,
doncs el nucli es molt més consolidat i hi ha poques masies i assentaments. El
desenvolupament urbà del municipi ha de mantenir aquestes característiques d'identitat del
territori, establint les mesures perquè es mantingui la diversitat constatada.Hi ha alguna
construcció industrial, com el molí paperer de Can Olivé que dona un caràcter al paisatge i
que té un valor paisatgístic tal i com està emplaçat.
Estructura urbana
El nucli de Sant Quintí de Mediona és el nucli que principalment ha suportat el creixement
dels darrers anys del municipi. Aquest creixement s'ha produït per colmatació de l'estructura
històrica del nucli i per agregació dels nous sectors urbanitzables. En aquest nucli destaca la
presència del Priorat, amb uns condicionants històrics i morfològics singulars, que fa que els
primers eixamples es produeixin en forma d’estrella. El criteri de tractament del nucli de Sant
Quintí de Mediona és el de manteniment i protecció de la seva imatge paisatgística i dels
valors històrics intrínsecs, s'actuarà amb el criteri de reconeixement de les diverses tipologies
històriques i d'adequació de les transicions a les tipologies més recents d'eixample i ciutat
jardí. A nivell d'estructura urbana es reconeix una certa desestructuració dels espais lliures i
els equipaments públics, que s'intentarà reconduir amb els nous espais lliures i equipaments
que es crearan, i amb la introducció de criteris de recorreguts de prioritat de vianants pel
centre urbà. En aquest sentit s’estudiarà la revitalització i ordenació del casc antic, es crearan
àmbits de protecció i es resoldran les mancances d’aparcaments. S’estudiarà tanmateix la
Pallissa i les Escoles Velles, i es resoldran les cessions de l’entorn del cementiri. Es
mantindran els nous creixements residencials, adjacents al nucli antic, contemplats en el
planejament vigent, reestructurant-los, i afegint altres creixements com ara la consolidació
dels sectors parcel·les d’en Toni, Fenoi, i es completarà el sector nord de la Creueta. En quant
als nous creixements pròpiament dits es plantejarà el del sector Matasens, a través de varies
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delimitacions i amb la prioritat de resoldre les connexions viàries i de vianants amb la resta
del nucli. El nucli creixerà en el sentit de Matasens i cap a Les Deus; hi ha algun petit ajust,
sense massa importància, ja que es el sector on es preveu la major ocupació en els propers
anys, es el sector que ja preveien les Normes subsidiàries i que no es va desenvolupar per
manca de previsió i planificació.
Protecció dels béns del patrimoni arquitectònic i històric
El planejament vigent recull i protegeix els diversos edificis i conjunt d'interès històric i
arquitectònic del municipi. A tal efecte es pren com a base de treball l’inventari realitzat per
la Diputació de Barcelona, i sobre aquest es categoritzaran per importància els diferents
bens. Tanmateix s’incorporaran els bens que figuren en l'inventari del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Infrastructures
Sant Quintí de Mediona disposa d'una amplia xarxa de distribució d'aigua potable que
subministra la majoria de les cases. La revisió del planejament ha de garantir l'origen dels
recursos i la capacitat de satisfer la demanda. Per la informació de que es disposa sembla que
aquest aspecte pot presentar problemes en la seva distribució i compliment de la normativa
per a garantir les xarxes d’hidrants. En qualsevol cas el nou POUM haurà d'establir les
instal·lacions necessàries per abastir els nous creixements, la millora de l'actual xarxa i
complir amb la normativa legal. Quan al sanejament d'aigües residuals, el problema detectat
és la insuficiència del col·lector general per absorbir el desguàs de pluvials. El nucli disposa
d’una important xarxa de recs que ha entrat en desús, i ha fet que l’actual xarxa de
col·lectors entri en crisi i calgui entrar-hi a fons i incorporar estadis paral·lels que s’han fet
per tal de generar una xarxa separativa allà on es pugui. D’altra banda caldrà que les noves
implantacions residencials es prevegi el sistema separatiu d'aigües residuals i pluvials, així
com la seva connexió al col·lector general. També caldrà incorporar la gestió dels residus en
la regulació urbanística del municipi.

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Planificació territorial

368

Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès



SANTA FE DEL PENEDÈS
INFORME SOSTENIBILITAT AMBIENTAL – 2011 (Aprovació inicial)
1. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un model territorial
globalment
eficient.
1.1. Donar compliment a les determinacions del planejament territorial de referència
(PDTAP i PTMB).
1.2. Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures
vinculades a aquests usos
1.3. Evitar i/o corregir els models urbans dispersos i/o difusos i fomentar les
estructures urbanes compactes i plurifuncionals, afavorint el creixement intensiu en
les noves zones residencials mitjançant tipologies edificatòries que tinguin un menor
consum de sòl.
1.4. Fomentar l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits urbans existents,
mitjançant la seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació.
1.5. Regular acuradament els usos i l’edificació en el sòl no urbanitzable, en especial
les edificacions d’ús residencial del carrer de la Riera.
1.6. Evitar la dispersió del teixit industrial en el territori
2. Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural, i promoure’n
l’ús sostenible.
2.1. Delimitar en el sòl no urbanitzable zones de protecció específiques pel seu valor
ambiental, paisatgístic i històrico-cultural i ordenar-los adequadament.
2.2. Gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes fràgils, escassos o
amb funció connectora.
2.3. Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural baix.
2.4. Preservar els hàbitats d’interès comunitari i altres hàbitats d’especial interès
natural, establint les mesures necessàries per evitar la seva transformació o la pèrdua
de valors.
2.5. Conservar l’estructura territorial, paisatgística i funcional dels espais agrícoles,
els cursos
fluvials i la vegetació natural.
2.6. Evitar la fragmentació territorial.
2.7. Conservar la biodiversitat i mantenir la permeabilitat ecològica del territori,
afavorint la connectivitat entre els diferents espais d’interès natural.
2.8. Delimitar els espais fluvials i els senders i dotar-los d’una adequada protecció
urbanística.
3. Conservar i millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori.
3.1. Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic.
3.2. Assumir específicament els objectius i criteris de la Carta del Paisatge de l’Alt
Penedès.
3.3. Delimitar zones de sensibilitat paisatgística i establir l’assignació dels usos del sòl
i l’edificació amb el manteniment i d’acord amb aquestes.
3.4. Establir entorns de protecció per aquells elements d’interès paisatgístic que ho
requereixin.
3.5. Ordenar adequadament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans.
3.6. Garantir la integració de les noves edificacions en l'entorn, considerant criteris
constructius, materials de construcció i aplicació de colors que conformin una
arquitectura integrada i de qualitat.
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4. Prevenir els riscos ambientals.
4.1. Delimitar les zones inundables i prohibir la seva edificació
4.2. Prevenir els riscos hidrològics associats a períodes importants d’avingudes.
4.3. Evitar l’afecció de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 20%, de
conformitat amb la directriu de preservació dels terrenys amb pendent elevada
establerta en el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol.
4.4. Adoptar mesures de prevenció d’incendis forestals.
5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua
5.1. Preservar els cursos fluvials en la seva integritat, tant pel que fa al seu cabal i
qualitat de les aigües com pel que fa al manteniment de la llera i la vegetació de
ribera.
5.2. Fomentar l’estalvi d’aigua i minimitzar el consum d’aigua derivat del
planejament, prioritzant aquelles tipologies urbanístiques que comporten un menor
consum d’aigua.
5.3. Fomentar la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, etc. en funció
dels nivells de qualitat exigibles als diversos usos.
5.4. Preveure les xarxes i les infraestructures de sanejament adequades en els sòls
urbans i urbanitzables.
5.5. Evitar la contaminació de les aigües subterrànies i superficials.
6. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i electromagnètica.
6.1. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants de l’atmosfera.
6.2. Adequar el planejament al mapa de capacitat acústica a que fa referència la Llei
16/2002 i a les zones de sensibilitat acústica definides per aquest.
6.3. Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per legislació.
6.4. Minimitzar la contaminació lumínica dels assentaments i l’adequació de
l’enllumenat de les àrees urbanitzables a la llei 6/2001 d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
6.5. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar la intrusió
lumínica en els espais naturals.
6.6. Minimitzar l’efecte sobre la salut de les persones de les instal.lacions de
transport d’energia elèctrica, ordenant els usos i activitats permeses en el sòl d’acord
amb la localització actual d’aquestes infraestructures.
7. Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic.
7.1. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle derivades del Pla.
7.2. Establir condicions d’orientació i d’emplaçament de les edificacions que
minimitzin el consum energètic.
7.3. Garantir el compliment dels paràmetres d’ecoeficiència establerts pel Decret
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, i en el Codi Tècnic de l’Edificació.
7.4. Fomentar la construcció sostenible, introduint criteris bioclimàtics en l’edificació
pública i privada i l’ús de materials amb l’aplicació de solucions constructives
eficients, la introducció d’energies renovables, etc.
7.5. Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport amb l’objecte
d’afavorir l’accessibilitat i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de
transport.
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8. Garantir una correcta gestió dels materials i els residus
8.1. Minimitzar els moviments de terres.
8.2. Fomentar la utilització de materials no contaminants, de gran durabilitat i
potencialment reutilitzables i/o reciclables.
8.3. Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es generin
en el desenvolupament del pla en instal.lacions autoritzades per l’Agencia de Residus
de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus: Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
8.4. Fomentar la reducció i el reciclatge dels residus urbans.
8.5. Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per a la
col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les
operacions de recollida i transport de residus.



TORRELAVIT
En fase d’avaluació. No disposa d’avaluació ambiental del municipi.



TORRELLES DE FOIX
INFORME MEDIAMBIENTAL
Elements d’interès a protegir:
- Unitats singulars d’especial interès botànic i ecològic
Coscojares amb ampelodesmos mauritànica de protecció prioritària
Estepas yesosas d’especial protecció
Bosc de ribera en corredor a potenciar
Maquía-coscojares
- Unitats singulars d’especial interès ecològic
- Boscos existents a preservar i potenciar
Zones arbustives o boscoses en procés de regeneració
- Unitat de conca hidrològica
- Unitats amb valor agrícola
- Unitats del patrimoni cultural
- Unitats recorreguts d’interès natural – paisatgístic
- Unitat xarxa de camins rurals
- Unitat de protecció carreteres comarcals
Nuclis urbans consolidats en SNU – Reconcersió a SU mitjançant PP
- Nuclis associats a una activitat agro-ganadera (Las Llombardes, Can Vila, La Mussarra)
Recollida i tractament de les aigües residuals de la forma menys impactant per al medi.
Recollida i tractament dels residus produïts per l’activitat ramadera o agrícola si és el cas.
Previsió i control de l’aprovisionament d’aigua.
Aspectes paisatgístics i d’integració respecte a l’edificació: tipologia, materials façanes i
coberts, tancaments, sitges, etc.
Control i gestió dels boscos i matolls propers per minimitzar el risc d’incendi.
- Nuclis de vivendes de primera o segona residència
Recollida i tractament de les aigües residuals de la forma menys impactant per al medi
Previsió i control de l’aprovisionament d’aigua.
Control i gestió dels boscos i matolls propers per minimitzar el risc d’incendi.
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Espais verds en sòl urbà
- Parc fluvial al nucli de Torroelles
Proposta de creació d’un parc fluvial tingui tractament de corredor fluvial, reproduint
zones amb ecosistemes fluvials viables.
- Àrea recreativa de les Dous
Es proposa la creació d’una zona d’esbarjo reestructurada on es potenciïn els valors
naturals que té: pous d’aigua, bosc de ribera en corredor, flux d’aigua continu, el PR, etc.



VILOBÍ DEL PENEDÈS
INFORME SOSTENIBILITAT PRELIMINAR AMBIENTAL (Avanç POUM)
A Model Territorial i Ocupació del sòl
L’aprofitament del sòl segueix una seqüència lògica amb el model urbanístic sostenible: en
primer lloc, els sòls urbanitzables del planejament vigent es qualifiquen com a polígons
d’actuació urbanística. En segon lloc, els sòls urbanitzables delimitats, estan projectats com a
rebliment entre els nuclis antics, per assumir el creixement i per millorar la mobilitat interna.
Malgrat el creixement de la superfície del nucli urbà de Vilobí, el disseny dels polígons de
creixement afavoreix la compacitat del nucli, perquè el creixement està ubicat, principalment
en les zones intersticials dels diferents nuclis de Vilobí. Si es pren com a base el perímetre, i la
superfície dels sòls urbans i urbanitzables, en el planejament vigent s’obté un índex de
circularitat de 5,43, mentre que amb l’aprovació inicial s’obté un índex de circularitat de 2,21.
És considera que quan el valor d’aquest índex és 1, un polígon esdevé una circumferència
(amb una relació òptima entre perímetre i superfície). Per tant, es pot afirmar que el nucli
resultant del nou planejament és més compacte que l’actual En aquest sentit, el
desdoblament de la BV-2158 (per facilitar la creació de dos nous accessos al nucli), la
transformació del traçat actual de la BV-2158 en un vial urbà, la modificació del servei de
transport públic intermunicipal urbà d’autobús (que millori i augmenti l’actual servei) i
l’establiment de la xarxa d’itineraris per a vianants (per assegurar la connectivitat amb els
indrets on es generi un nombre important de desplaçaments), contribueixen a millorar la
mobilitat interna del municipi.
B Cicle de l’Aigua
Per tal de prevenir els riscos hidrològics, s’han delimitat les línies d’inundació corresponents
als períodes de retorn de Q100 i Q500 del torrent dels Prats, que transcorre d’oest a est, i
dins d’aquestes franges, el pla aplica els usos i prohibicions establerts en l’article 6 del
Reglament d’Urbanisme, així com les consideracions de l’Estudi d’inundabilitat del torrent
dels Prats a l’alçada del futur CEIP Llebeig/ZER Les Graus i l’Estudi d’inudabilitat del torrent
dels Prats al sector SUD-1 de Vilobí del Penedès. A partir dels estudis d’inudabilitat s’ha
desclassificat una part del SUD-2, previst en l’avanç de planejament, perquè l’avinguda
corresponent al període Q10 es circumscriu a dins dels límits de la llera en aigües baixes,
però les corresponents als períodes de retorn Q100 i Q500 afectaven parcialment l’àmbit. Per
tant s’ha delimitat amb claredat la zona inundable (ZI) i el sistema hídric (SH) del torrent dels
Prats, malgrat que ara, es troben en sòl no urbanitzable (SNU).
A més es milloren les condicions de la infraestructura canalitzada soterrada, a l’entrada del
CEIP Llebreig, consistents en l’eixamplament de la cobertura existent en 3,5 metres
d’amplada per 2,15 metres d’alçada i a 3,5 metres aigües avall de la cobertura. Es preveu
també, la creació d’una bassa de laminació, per compensar l’augment de la
impermeabilització del conca del torrent dels Prats amb la urbanització del SUD-2 i part del
SUD-1. Tenint en compte que la Pdmax (pluja diària màxima) corresponent al període de
retorn de 500 anys és de 235 l/m2, i la pluja màxima diària corresponent al període de retorn
Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Planificació territorial

372

Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès

de 100 anys és de 178 l/m2 (aquests valors estan extrets de l’Estudi d’inundació del torrent
dels Prats a l’alçada del CEIP Llebeig/ ZER els Graus) el volum que ha de contenir la bassa de
laminació és de 6334,296 m3, (donada la diferència entre la precipitació màxima de Q500 i
Q100, i la nova superfície urbanitzada). Així doncs, la bassa de laminació tindrà una superfície
de 2111,432 m2 (0,21 ha), amb tres metres de profunditat. Pel que fa a l’estalvi d’aigua, els
edificis disposaran de xarxes separades d’aigües residuals i pluvials. Aquestes últimes
s’emmagatzemaran en dipòsits de pluvials que podran destinar-se al reg de les zones
enjardinades i/o a les cisternes dels wàters. S’estudiarà les dimensions dels dipòsits de
pluvials i, a mode orientatiu, s’estableix la capacitat de 100 l/m2 de teulada. Els projectes
d’enjardinament dels espais lliures públics i privats potenciaran l’ús de la xerojardineria amb
espècies autòctones com a mecanisme per reduir la despesa hídrica i facilitar-ne el
manteniment. Pel que fa a les aigües residuals el nou planejament incorpora l’ordenança
municipal relativa a les aigües residuals, així com les recomanacions i actuacions del Pla
Director de millora de la xarxa de clavegueram, que indica les obres de millora que cal
realitza a la xarxa, que s’adapten als criteris de sostenibilitat (reutilització d’aigües pluvials i
respecte al medi ambient (xarxes separatives). Com a intervencions més destacables, cal
esmentar la voluntat de creació d’un SIG, per millorar el coneixement i el control de la xarxa i
eliminar la fossa sèptica i l’abocament directe a llera a la riera de Llitrà procedents del nucli
de Bellver. Pel que fa l’abastament municipal d’aigua potable, segons la companyia Aigües de
Vilafranca el subministre d’aigua no es veurà afectat pel creixement previst. El nou
planejament preveu delimitar, en l’àmbit de les rieres i torrents, així com una franja de
protecció de 100 m, catalogada com a SPNP en sòl no urbanitzable. També preveu incloure
els pèlags dins d’aquesta clau per atorgar-li un major grau de protecció.
C i D Ambient Atmosfèric I i II
El pla preveu el creixement compacte del nucli urbà, amb el rebliment de les zones
intersticials entre els diferents nuclis i la creació de nous vials de circumval·lació per a la
millora de les comunicacions entre els diferents nuclis, que comportaran la transformació del
traçat actual de la carretera BV-2158 en un vial urbà, disminuint la intensitat del trànsit
interior, minimitzant la contaminació atmosfèrica procdent de fonts mòbils. A tal efecte en la
redacció dels Plans Parcials o els projectes d’urbanització derivats del POUM, s’haurà
d’estudiar la producció de partícules en suspensió prevista a les obres d’urbanització, d’acord
amb les especificacions tècniques del document “Càlcul d’emissions fugitives de partícules en
activitats extractives amb o sense planta de tractament de productes minerals associada i
operacions similars” (DG de Qualitat Ambiental, maig de 2004), i programar les mesures
preventives i correctores adequades. El pla també preveu que els projectes d’urbanització
donin preferència a l’ús dels espais públics per part dels vianants i els sistemes de transport
no contaminants, mitjançant les mesures que determini l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada. Per a minimitzar la contaminació acústica, el nou planejament preveu que els
projectes d’edificació inclouran un estudi d’aïllament acústic amb l’objectiu de millorar els
requeriments de la normativa actual, particularment en aquells habitatges enfrontats la les
zones de soroll, que els vidres dobles dels edificis aniran dotats de llunes de gruix desigual
per tal d’incrementar l’aïllament acústic i que el mapa de capacitat acústica del municipi es
modificarà d’acord amb les novetats del nou planejament, un cop el POUM s’aprovi
definitivament.
Pel que fa a la minimització de la contaminació lumínica, el Pla preveu que la il·luminació dels
espais comuns disposarà de temporitzadors o de sistemes de detecció de presència, i la
il·luminació dels espais exteriors utilitzarà làmpades de baix consum (VSAP o VSBP). Així
mateix, l’enllumenat de les zones exteriors públiques i privades preveurà l’ús de lluminàries
que evitin la dispersió lumínica, per tal de preservar el cel nocturn. El flux de l’hemisferi
superior (FHS) serà < 15%. A tal efecte s’aprovarà el mapa de contaminació lumínica en
funció del nou planejament. Per tal de millorar l’eficiència energètica dels edificis, el nou Pla
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preveu que els vidres dels habitatges sigui amb càmera i les fusteries, pilars, cantells, caixes
de persianes i marcs de finestres seran objecte d’un estudi per tal que tinguin un aïllament
tèrmic suficient, i quan el tipus d’edificació ho permeti, s’implantaran sistemes de ventilació
creuada i les cobertes transitables seran ventilades
E Gestió de Residus
El nou planejament incorpora les ordenances municipals sobre les activitats extractives i de
residus per les quals es gestionaran tan els residus de la construcció, com els residus urbans.
En aquest sentit el Pla estableix que, els materials de la construcció seran durables,
reutilitzables i reciclables i, no contindran dissolvents tòxics o perjudicials per al medi i la
terra vegetal procedent dels espais a urbanitzar serà abassegada i recuperada per a ser
escampada a les zones verdes planificades El nou pla promourà la tria selectiva amb la
construcció d’una deixalleria municipal, els plànols de la qual ja estan dissenyats, i que
millorarà l’eficiència del servei. A més la redacció d’aquest pla estableix que en el
planejament derivat s’hauran de localitzar, sobre plànol, les infraestructures de la recollida
selectiva municipal, per tal d’optimitzar els recursos i la mobilitat generada satisfent aquest
servei. A tal efecte, els contenidors se situaran amb prioritat a les cantonades dels espais
lliures d’ús públic.
F Biodiversitat
Per tal de preservar els espais naturals del municipi, (la zona dels pèlags, els torrents i rieres i
les masses forestals disperses, el Pla qualifica aquestes zones amb una mateixa clau SPNP
amb la finalitat de potenciar i preservar els seus valors naturals, i els seus elements
estructuradors i connectors. Complementàriament el POUM preveu, incloure tot el sòl no
urbanitzable que no sigui SPNP, com a SPEV, per tal de protegir els valors del paisatge
vitivinícola característics de la zona. A més als espais lliures públics, es preservarà sempre
que sigui possible l’arbrat autòcton existent.
G Paisatge
El pla preveu la creació del catàleg de patrimoni, que inclourà també els patrimoni de
construccions de pedra del medi agrari (cúpules de pous, barraques, aljubs,....), que haurà de
ser convenientment inventariat, les mines relacionades en aquest informe i altres elements
que puguin aparèixer al llarg del tràmit d’avaluació ambiental. Aquest catàleg haurà
d’adoptar les mesures que estableixi la Direcció General de Patrimoni Cultural, respecte al
patrimoni arquitectònic. Els plans parcials residencials i els projectes d’urbanització hauran
integrar les mesures necessàries per afectar en la menor mesura possible els referents
paisatgístics locals (perfils del nucli antic o del nucli de Bellver, etc.) i regionals (muntanyes
prelitorals, turons, etc.) En el punt anterior, ja s’ha indicat la voluntat del nou planejament de
protegir el paisatge vitivinícola característic de la zona, dins de la clau de SPEV en sòl no
urbanitzable. A tal efecte s’incorporaran els objectius de qualitat paisatgística i les bones
pràctiques en el paisatge vitivinícola fixats en la Carta del Paisatge.
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