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4.2 SISTEMES NATURALS I AGRARIS
4.2.1 INTRODUCCIÓ
Els sistemes naturals i agraris es poden definir com els espais “no urbanitzats” del territori. Aquests
espais presenten una gran diversitat segons els seus usos (espais agraris, forestals, etc.), segons els
condicionants climàtics i orogràfics, el seu estat de conservació, etc. Els sistemes naturals i agraris
presenten doncs característiques molt diferents entre sí, però així mateix presenten alguns trets en
comú, que els diferencien substancialment dels espais urbanitzats i que els confereixen una gran
importància:
-

-

Els sistemes naturals i agraris representen el 94% del territori a la comarca de l’Alt Penedès.
La seva importància i funcionalitat territorial és doncs molt elevada.
Aquests espais tenen una gran importància ecològica i és on es localitzen majoritàriament els
recursos naturals del territori. A més, tenen la capacitat d’absorbir en part els residus
generats a l’espai urbanitzat (com per exemple, els gasos d’efecte hivernacle). Són per tant
imprescindibles per a l’equilibri ecològic de les societats humanes i dels sistemes urbans.
Molts dels recursos presents en aquests espais tenen un rendiment econòmic important
(agricultura, recursos minerals, caça, etc.). Altres recursos presents als espais naturals i
agrícoles no tenen un valor “monetari” directe però ofereixen igualment serveis importants a
la societat: absorció de contaminants, paisatge, etc.

El reconeixement en els darrers anys de la importància d’aquests espais per part de la societat i de la
necessitat de la seva preservació ha fet que les diferents administracions prenguin, cada cop més,
mesures per a protegir-los o regular-los.
En aquest capítol es realitza en primer lloc una descripció a nivell supramunicipal dels sistemes
naturals i agraris de l’àmbit de l’Agenda 21, tenint en compte aspectes com la vegetació, el paisatge,
la connectivitat i els usos d’aquests. En segon lloc, es descriuen les figures de protecció i gestió que
afecten a aquest espais, que es completen amb l’anàlisi del sòl no urbanitzable del capítol 4.1.
Planificació territorial. A continuació, es descriuen els principals riscos naturals que afecten al
territori, tals com el risc d’inundació, risc d’incendi, risc geològic, etc. Finalment, s’analitzen les
particularitats dels sistemes naturals i agraris de cadascun dels municipis de l’àmbit de l’Agenda 21.
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4.2.2 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES NATURALS I AGRARIS
4.2.2.1 Unitats de vegetació i hàbitats
A la comarca de l’Alt Penedès hi ha una notable diversitat d’hàbitats, entre els que destaquen els
conreus. A continuació es mostra la superfície ocupada per cadascun dels hàbitats presents a l’Alt
Penedès i a l’àmbit de l’Agenda 21:
Municipis Alt Penedès
Hàbitat
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Bosquines i matollars mediterranis i
submediterranis
Boscos aciculifolis
Ciutats, pobles i àrees industrials
Conreus herbacis
Prats (i altres formacions herbàcies)
generalment basòfils, secs, de terra baixa
de la muntanya mitjana
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt
humits
Boscos d’escleròfil·les i laurifolis
Camps abandonats, ermots, i àrees
ruderals
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats
Bosquines i matollars de muntanya i
d’ambients frescals de terra baixa
Aigües dolces estagnants
Aigües corrents
Boscos caducifolis, planifolis
Roques no litorals
Tarteres
Matollars i formacions herbàcies de sòls
salins o guixencs

Municipis A21

Superfície
(ha)
28.662,37

48,35

Superfície
(ha)
17.223,88

10.720,84

18,09

6.611,35

18,80

10.708,02
3.580,80
1.443,69

18,06
6,04
2,44

6.255,86
1.452,68
1.050,88

17,79
4,13
2,99

1.058,99

1,79

885,25

2,52

926,57

1,56

744,52

2,12

911,31

1,54

588,13

1,67

818,46

1,38

193,37

0,55

150,98

0,25

60,85

0,17

91,95

0,16

45,62

0,13

62,25
56,74
26,12
23,65
20,64

0,11
0,10
0,04
0,04
0,03

0,00
10,62
23,74
0,00
7,87

0
0,03
0,07
0
0,02

11,87

0,02

11,87

0,03

%

%
48,98

Taula 4.2.2-1: Hàbitats presents a la comarca de l’Alt Penedès. Superfícies totals i percentatges (Font: Elaboració pròpia a
partir de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2011)

Es pot consultar el mapa d’hàbitats de la comarca al “Plànol Supramunicipal d’Hàbitats”.
Com es pot observar a la taula anterior, tot i que existeixen disset hàbitats diferents a la comarca,
tres d’aquests hàbitats ocupen gairebé el 85% del territori. De fet, només un d’aquests hàbitats
(“Conreus llenyosos i plantacions d’arbres”) ocupa gairebé el 50% del territori. Aquesta gran
superfície de conreus llenyosos –constituïts principalment per vinya– és a més territorialment
contínua. Ocupa la part central de la comarca, mentre que les bosquines i matollars i els boscos
d’aciculifolis (principalment pinedes) es troben als extrems nord i sud. La vegetació associada als
cursos fluvials, els nuclis urbans, i altres petites àrees amb vegetació natural trenquen la uniformitat
de les grans extensions de vinya.
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El territori dels 18 municipis objecte de l’Agenda 21 presenta en línies generals les mateixes
característiques pel que fa a vegetació i hàbitats que el territori global de la comarca. Es pot destacar
però que les principals zones urbanitzades de la comarca (Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i
els Monjos) queden fora de l’àmbit de l’Agenda 21, pel que la proporció d’hàbitats urbanitzats és
menor. En general, els municipis de la plana del Penedès presenten una predominància de la vinya
sobre la resta d’hàbitats molt acusada, mentre que els municipis més muntanyosos presenten major
un equilibri entre els diferents tipus d’hàbitats (veure fitxes municipals).

4.2.2.2 Hàbitats d’interès comunitari
La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i
flora silvestres, determina els Hàbitats d’Interès Comunitari.
Els Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) són una selecció dels hàbitats naturals presents a la Unió
Europea dels quals cal conservar mostres representatives que en garanteixin la conservació dins el
territori de la Unió Europea.
Els Hàbitats Naturals d'Interès Comunitari no són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. Allò que
s'ha de garantir és la conservació de mostres territorials d'aquests hàbitats mitjançant la seva inclusió
en la Xarxa Natura 2000. El fet que en una part del territori hi hagi un o diversos hàbitats d'interès
comunitari no és condició única perquè en aquell territori en concret se n’hagi de garantir la
conservació. La Directiva Hàbitats classifica els Hàbitats d’Interès Comunitari en dos tipus, els
prioritaris i els no prioritaris.
A la comarca de l’Alt Penedès existeixen 12 HICs, dos dels quals són d’Interès Prioritari. Els hàbitats
classificats com a HICs corresponen en gran mesura als hàbitats de la comarca formats per vegetació
natural o per hàbitats aquàtics, és a dir, els hàbitats de la comarca que no es troben urbanitzats ni
conreats. Tampoc es classifiquen com a HICs algunes superfícies de bosquines i matollars localitzats
als extrems sud-est i nord-oest de la comarca. La superfície ocupada per cadascun dels HICs es
mostra a la taula següent.
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Hàbitat
Pinedes mediterrànies
Matollars termomediterranis i
predesèrtics
Alzinars i carrascars
Prats mediterranis rics en anuals basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera
Màquies i garrigues amb Juniperus spp.
arborescents, no dunars
Estanys naturals eutròfics amb vegetació
natant (Hydrocharition) o poblaments
submersos d'espigues d'aigua (Potamion)
Rius mediterranis permanents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion
orlades d’àlbers i salzedes
Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola
Tarteres de l’Europa meridional amb
vegetació poc o molt termòfila
Vegetació gipsícola ibèrica
(Gypsophiletalia)
Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis del MolinioHoloschoenion

Superfície
(ha)
11.967,88

64,88

9540

NO

3.430,89

18,60

5330

NO

1.372,88

7,44

9340

NO

851,58

4,62

6220

SI

497,70

2,70

92A0

NO

120,17

0,65

5210

NO

62,25

0,34

3150

NO

54,13

0,29

3280

NO

45,25

0,25

8210

NO

20,64

0,11

8130

NO

11,87

0,06

1520

SI

10,62

0,06

6420

NO

%

Codi

És prioritari?

Taula 4.2.2-2: Hàbitats d’Interès Comunitari presents a la comarca de l’Alt Penedès. Superfícies totals i percentatges
(Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2011)

Cinc dels HICs presents a la comarca suposen el 98% de la superfície total d’HICs, mentre que els 7
HICs restants només ocupen el 2% de la superfície ocupada per HICs.
Es pot consultar el mapa d’Hàbitats d’Interès Comunitari de la comarca a la il·lustració següent.
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Il·lustració 4.2.2-1: Hàbitats d’Interès Comunitari presents a la comarca de l’Alt Penedès (Font: elaboració pròpia a partir
de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2011)
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Els dos HICs Prioritaris presents a l’Alt Penedès es troben a l’àmbit dels 18 municipis de l’Agenda 21.
La presència d’HICs als municipis de l’agenda 21 és semblant a la del global de la comarca, tot i que
l’HIC “matollars termomediterranis i predesèrtics” presenta una proporció menor, ja que la major
part d’aquest HIC es localitza al sud de la comarca. Entre els municipis de l’Agenda 21 cal destacar les
importants superfícies de l’HIC Prioritari 6220 que es concentren als municipis de Mediona i Castellví
de la Marca (veure fitxes municipals).

4.2.2.3 Paisatge
4.2.2.3.1 Unitats de paisatge de l’Alt Penedès
La comarca de l’Alt Penedès ha estat pionera en l’estudi, conservació i consideració del seu paisatge
com a un bé immaterial d’alt valor. Al maig de 2004 es va publicar l’Estudi del Paisatge Vitivinícola
de l’Alt Penedès elaborat per un equip interdisciplinari i d’experts universitaris. Aquest estudi
específic va ser la base per a la posterior aprovació de la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès a
l’octubre de 2004. La Carta del Paisatge fixa l’objectiu general de conservar i/o millorar la qualitat del
paisatge en la totalitat del territori. D’aquesta manera en qualsevol intervenció sobre el territori, així
com en els instruments de planificació i gestió, existents i futurs, s’ha de tenir en compte el paisatge
pel seu caràcter integrador.
El Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP), aprovat definitivament l’any 2008, identifica i
delimita les diferents unitats tipològiques de paisatge que comprenen la comarca alhora que es
caracteritzen i avaluen les pautes estructuradores, els trets característiques, les dinàmiques
evolutives i els impactes, establint en cada cas objectius de qualitat paisatgística i criteris d’ordenació
que han d’orientar la redacció del planejament municipal o supramunicipal, el seu desenvolupament
i la seva gestió. La definició d’aquestes unitats de paisatge s’ha plantejat de forma integrada amb les
unitats ambientals, mantenint els elements estructuradors i la connectivitat dels paisatges, i
controlant la seva fragmentació.
Per establir les unitats i subunitats de paisatge de l’Alt Penedès es van seguir les principals directrius
establertes en el document “Prototipus de Catàleg de Paisatge” (maig 2005) elaborat per
l’Observatori del Paisatge. L’objectiu d’haver utilitzat aquesta metodologia va ser facilitar la
incorporació dels treballs realitzats en el Pla Director de l’Alt Penedès en el Catàleg de Paisatge de la
Regió metropolitana, avui dia en tràmit.
El Pla Territorial de l’Alt Penedès estableix tres unitats i nou subunitats de paisatge a la comarca de
l’Alt Penedès (veure plànol 3):
Unitat 1. El paisatge forestal i agrari de les serres de Mediona i les muntanyes de Pontons
Subunitat 1.1 El paisatge forestal i agrari de la capçalera del Mediona
Subunitat 1.2 El paisatge forestal de les muntanyes de Pontons
Unitat 2. El paisatge vitivinícola de la plana de l’Alt Penedès
Subunitat 2.1 El paisatge agrari i forestal del tram final del riu Anoia
Subunitat 2.2 El paisatge agroforestal de la vall del riu Bitlles
Subunitat 2.3 El paisatge vitivinícola de la plana
Subunitat 2.4 El paisatge urbà de Vilafranca del Penedès i els Monjos
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Unitat 3. El paisatge forestal i agrari de les muntanyes de l’Ordal i Foix
Subunitat 3.1 El paisatge forestal i agrari de les muntanyes de l’Ordal, les serres de les Planes,
Riés i les Gunyoles
Subunitat 3.2 El paisatge forestal d’Olèrdola
Subunitat 3.3 El paisatge forestal del Foix

Municipis de l’A21
Figura 4.2.2-1: Plànol de les unitats de paisatge de l’Alt Penedès (Font: Pla Director Territorial de l’Alt Penedès. Any 2008)

La unitat de paisatge dominant a l’Alt Penedès és la Unitat 2. El Paisatge vitivinícola de la plana de
l’Alt Penedès. Aquest és el paisatge representatiu de la comarca, terra de vins, que comprèn
aproximadament el 60% de la superfície de la mateixa i engloba total o parcialment 23 dels 27
municipis.
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Les subunitats de paisatge presents a l’àmbit de l’Agenda 21 són les 1.1, 1.2, 2.2 i 2.3. La descripció
d’aquestes subunitats es transcriu a continuació:
Subunitat 1.1 El paisatge forestal i agrari de la capçalera del Mediona.
Es tracta d’un territori on predominen els boscos (pinedes de pi blanc amb bosquets d’alzines i roures) i
entremig apareixen amples superfícies de cereals i algunes vinyes.
Valors: estètic, productiu i ecològic.
Subunitat 1.2 El paisatge forestal de les muntanyes de Pontons.
Aquesta subunitat està caracteritzada pel predomini de les formacions arbòries (pinedes de pi blanc i alzinars) i
entremig apareixen algunes urbanitzacions i petits sectors de vinyes i cereals.
Valors: estètic, ecològic i social.
Subunitat 2.2 El paisatge agroforestal de la vall del riu de Bitlles.
L’element que dóna sentit a aquesta subunitat és la conca hidrogràfica o la vall, on s’estableix un paisatge en
mosaic molt interessant i s’alternen els boscos, els camps de cereals, les vinyes i els petits nuclis rurals.
Valors: estètic, ecològic, productiu i històric.
Subunitat 2.3 El paisatge vitivinícola de la plana.
Aquest és el cor del Penedès ja que és aquí on trobem les majors extensions de vinyes i, per tant, la
representació més clara del paisatge històric del Penedès.
Valors: estètic, històric, productiu i identitari.

En els 18 municipis objecte de l’Agenda 21 la unitat de paisatge dominant és també la Unitat 2. El
Paisatge vitivinícola de la plana de l’Alt Penedès. Clars exponents d’aquest tipus de paisatge són per
exemple els municipis de La Granada, Les Cabanyes, Pacs del Penedès o Puigdàlber. Altres municipis
com Font-rubí, Avinyonet del Penedès o Torrelles de Foix integren en el seu terme municipal
diferents subunitats de paisatge (veure fitxes municipals).

4.2.2.3.2 Elements patrimonials
Els elements patrimonials aporten qualitat, diversitat i identitat al paisatge. Molts d’ells tenen alhora
un valor històric i artístic, pel que actualment bona part d’aquests –especialment els que formen part
del patrimoni arquitectònic– gaudeixen d’algun grau de protecció.
La Diputació de Barcelona elabora els mapes de patrimoni cultural dels municipis de la província que
ho sol·liciten, juntament amb una Memòria descriptiva i les fitxes de cada un dels elements
inventariats. Els elements inventariats es classifiquen en cinc categories (patrimoni immoble,
patrimoni moble, patrimoni documental, patrimoni immaterial, patrimoni natural) i divuit
subcategories.
Dels vint-i-set municipis de la comarca de l’Alt Penedès, dotze (el 44%) disposen del Mapa de
patrimoni cultural elaborat per la Diputació de Barcelona. Els municipis de l’Agenda 21 que disposen
del Mapa de patrimoni cultural són Avinyonet del Penedès, Castellví de la Marca, Sant Quintí de
Mediona, Olesa de Bonesvalls, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès i Vilobí del Penedès.
Per altra banda, cal destacar els tres arbres catalogats com a Arbre Monumental pel Decret
214/1987, de declaració d’arbres monumentals dins de la comarca de l’Alt Penedès, un dels quals es
troba dins de l’àmbit de l’Agenda 21 (veure fitxes municipals).
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Els arbres catalogats són:
-

Ametller de Can Cervera (Prunus dulcis) localitzat a Torrelles del Foix.
Roure de Can Codorniu (Quercus X cerrioides) localitzat a Sant Sadurní d’Anoia. Aquest roure
té una alçada de 17 m un diàmetre de la capçada de 29 m.
Alzina de Can Ros (Quercus ilex subsp. ilex) localitzat a Subirats.

A l’Alt Penedès no hi ha arbres d’interès Comarcal i Local catalogats.

4.2.2.4 Connectivitat i permeabilitat territorial
La comarca de l’Alt Penedès presenta un territori afectat per fortes pressions, tant pel que fa a
desenvolupament urbanístic, infraestructures, i activitats agrícoles i ramaderes. Els espais naturals
que envolten la comarca (veure apartat 4.2.2) es troben doncs força aïllats entre sí, amb elements
pertorbadors importants entre ells, com grans infraestructures (autopista AP-7, vies ferroviàries),
nuclis urbans o polígons industrials.
La connectivitat i permeabilitat territorial de la comarca de l’Alt Penedès va ser estudiada en
profunditat pels treballs previs del PDTAP. A la Memòria del PDTAP s’estableix la metodologia
utilitzada per determinar la permeabilitat ecològica del territori, els principals eixos connectors i les
principals pertorbacions d’aquest àmbit. Com a resultat d’aquesta anàlisi prèvia, el PDTAP proposa
quatre tipus d’espais connectors:
-

ZEIC-R. Zones de connector associades a espais fluvials
ZEIC-P. Zones de connector entre espais del PEIN propers
ZEIC-L. Zones d’interès connector local
ZIC-G. Zones d’interès connector general

Els principals eixos connectors de la comarca són quatre, i uneixen els àmbits inclosos en el Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de l’àmbit (veure il·lustració següent). Dos d’aquests eixos tenen
direcció SO-NE i el altres dos NO-SE, formant un “marc” de forma romboïdal que envolta la comarca.
A més d’aquests grans eixos connectors, també tenen una gran importància per a la connectivitat de
l’àmbit els rius i rieres de la comarca, com el Riu Foix, el Riu de Bitlles, el Riu Anoia, etc.
La categoria de sòl “Sòls de Protecció Especial” del PDTAP engloba els grans espais connectors de la
comarca i els atorga una protecció específica. El PDTAP també protegeix específicament els rius i
rieres de l’àmbit per la seva funció connectora.
A continuació es mostren gràficament els principals eixos connectors de la comarca segons el PDTAP,
els espais PEIN que comuniquen i el Sòl de protecció especial del PDTAP, que atorga una protecció
normativa a aquests espais.
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Il·lustració 4.2.2-2: Principals eixos connectors de l’Alt Penedès i altres elements associats (Font: Elaboració pròpia a
partir de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat i el PDTAP. Any 2011)

Els divuit municipis de l’Agenda 21 participen en general de les mateixes problemàtiques respecte de
la connectivitat territorial que la resta de la comarca, si bé cal mencionar que les principals àrees
urbanitzades i infraestructures amb “efecte barrera” de la comarca queden majoritàriament fora
d’aquest àmbit.
Entre els municipis de l’Agenda 21 amb una especial rellevància des del punt de vista de la
connectivitat territorial destaquen Mediona, Pontons, Torrelles de Foix i Olesa de Bonesvalls. A les
fitxes municipals annexes es detallen els connectors presents a cadascun dels 18 municipis.
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4.2.2.5 Àrees d’interès per a la fauna
El 65,64% del territori de l’Alt Penedès (38.906 ha) estan classificades pel Departament de Territori i
Sostenibilitat com a Àrees d’Interès Faunístic i Florístic. Aquestes àrees s’han delimitat com a la suma
de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçada i tenen un valor tan sòls
informatiu. Aquesta delimitació inclou la zona de distribució de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus
fasciatus) a la comarca que es localitza al sud i a l’est de la mateixa, segons la cartografia del Servidor
d’informació ornitològica de Catalunya (SIOC).

Il·lustració 4.2.2-3: Àrees d’Interès Faunístic i Florístic a l’Alt Penedès (Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del
Departament de Territori i Sostenibilitat)

Per altra banda, cal considerar que tota la comarca de l’Alt Penedès està inclosa a la Zona de
protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució, segons la cartografia del
Departament de Territori i Sostenibilitat; i que gairebé tota la comarca està inclosa en les Àrees
prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració de les espècies d’aus amenaçades.
Finalment, cal considerar que les zones incloses al PEIN i a la Xarxa Natura 2000 (veure apartat
4.2.3.1) són en general espais d’un especial interès per a la fauna i la biodiversitat en els que s’hi
troben normalment algunes espècies protegides. A continuació s’enumeren les espècies de l’Annex I
de la Directiva d’aus i de l’Annex II de la Directiva d’hàbitats que es troben els espais Xarxa Natura
2000 presents a l’Alt Penedès
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Nom científic
Annex I Directiva Aus
Alcedo atthis

Blauet

Anthus campestris

Trobat

Aquila chrysaetos

Àliga daurada

Bubo bubo

Duc

Calandrella brachydactyla

Terrerola vulgar

Caprimulgus europaeus

Enganyapastors

Circaetus gallicus
Emberiza hortulana
Falco peregrinus
Lullula arborea
Sylvia undata
Hieraaetus fasciatus
Oenanthe leucura
Annex II Directiva Hàbitats
Austropotamobius pallipes
Mauremys leprosa
Testudo hermanni

Àliga marcenca
Hortolà
Falcó
Cotoliu
Tallareta cuallarga
Àliga cuabarrada
Còlit negre

Miniopterus schreibersii

Rat penat de cova

Myotis blythii

Rat penat orellut mitjà
Rat penat d’orelles
dentades
Rat penat orellut gran
Rat penat gran de
ferradura
Rat penat mitjà de
ferradura
Rat penat de peus
grans
Rat penat mediterrani
Banyarriquer del roure

Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus mehelyi
Myotis capaccinii
Rhinolophus euryale
Cerambyx cerdo

Nom català

Cranc de riu autòcton
Tortuga de rierol
Tortuga mediterrània

Espais de la XN2000 on es troba
Capçaleres del Foix, el Montmell-Marmellar
Capçaleres del Foix, Serres del Litoral Central, el
Montmell-Marmellar
Capçaleres del Foix, el Montmell-Marmellar
Capçaleres del Foix, Serres del Litoral Central, el
Montmell-Marmellar
el Montmell-Marmellar
Capçaleres del Foix, Serres del Litoral Central, el
Montmell-Marmellar
Capçaleres del Foix
Capçaleres del Foix, Serres del Litoral Central
Capçaleres del Foix
Capçaleres del Foix
Capçaleres del Foix, Serres del Litoral Central
Serres del Litoral Central
Serres del Litoral Central
Capçaleres del Foix
Capçaleres del Foix
Serres del Litoral Central
Capçaleres del Foix, Serres del Litoral Central, el
Montmell-Marmellar
Capçaleres del Foix, el Montmell-Marmellar
Capçaleres del Foix, el Montmell-Marmellar
Serres del Litoral Central
Capçaleres del Foix, Serres del Litoral Central, el
Montmell-Marmellar
Serres del Litoral Central, el Montmell-Marmellar
Serres del Litoral Central
Serres del Litoral Central
Serres del Litoral Central, el Montmell-Marmellar

Taula 4.2.2-3: Espècies protegides presents als espais Xarxa Natura 2000 de l’Alt Penedès (Font: elaboració pròpia a partir
de l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre. Any 2006)

Els municipis de Avinyonet del Penedès, Castellví de la Marca Mediona, Font-rubí, Pontons i Torrelles
de Foix es troben inclosos total o parcialment tant en alguna zona PEIN com en les Zones d’Interès
Faunístic i Florístic mencionades anteriorment.

4.2.2.6 Espais d’interès geològic
A la comarca de l’Alt Penedès s’hi troben sis zones d’interès geològic o geozones, inventariades pel
Departament de Territori i Sostenibilitat i la Universitat Autònoma de Barcelona per la seva
importància com a testimonis de l’evolució geològica del territori català. Aquestes zones no tenen
tanmateix una protecció normativa.
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A continuació es descriuen breument els espais d’Interès geològic de la comarca i es situen respecte
de la comarca i dels municipis participants en l’Agenda 21:
Nom localització
Guixeres de Vilobí
del Penedès
Esculls miocènics
de Sant Pau
d’Ordal-Can Sala
Turons de Pacs del
Penedès
Falles normals de
l’Arboçar del
Penedès
Sant Miquel
d’Olèrdola
Miocè de Castellet i
La Gornal

Superfície
(ha)

Edat materials

Tipus procés

Tipus roca

4.546,97

Mesozoic, Neogen
i Quaternari

Processos
mineralogenètics

Formacions sedimentàries
d’especial rellevància

1.440,30

Mesozoic, Neogen
i Quaternari

-

Formacions sedimentàries
d’especial rellevància

166,27

Mesozoic, Neogen
i Quaternari

Geomorfologia
rellevant

Formacions sedimentàries
d’especial rellevància

3.317,00

Mesozoic, Neogen
i Quaternari

Tectònica
neògena

-

4.309,47
7.085,14

Mesozoic, Neogen
i Quaternari
Mesozoic, Neogen
i Quaternari

-

Formacions sedimentàries
d’especial rellevància
Formacions sedimentàries
d’especial rellevància

Taula 4.2.2-4: Espais d’Interès Geològic a l’Alt Penedès (Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2004)

Il·lustració 4.2.2-4: Espais d’Interès Geològic de l’Alt Penedès (Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del
Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2011)
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Com s’observa a la il·lustració anterior, els municipis inclosos en l’Agenda 21 en què es troba algun
Espai d’Interès Geològic són Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes, Sant Martí Sarroca, Pacs del
Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues i Vilobí del Penedès.

4.2.3 FIGURES DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
4.2.3.1 PEIN i Xarxa Natura 2000
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000 són actualment les principals figures de
protecció d’espais naturals a Catalunya i configuren una extensa xarxa d’espais on els valors i hàbitats
naturals gaudeixen d’una certa protecció.
A la il·lustració següent es mostra la localització dels espais PEIN i Xarxa Natura 2000 inclosos a l’Alt
Penedès:

Il·lustració 4.2.3-1: Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 presents a la comarca de l’Alt Penedès i als municipis de l’Agenda 21
(Font: elaboració pròpia a partir de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2011)

Els espais que formen part del PEIN i de la Xarxa Natura sovint es superposen, tot i que la seva
nomenclatura pot no ser la mateixa. A la comarca de l’Alt Penedès s’hi troben inclosos part dels
següents espais PEIN i Xarxa Natura:
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Espai PEIN
Capçaleres del Foix
Muntanyes de
l’Ordal
Massís del Garraf
El Foix
Olèrdola
El MontmellMarmellar

Espai Xarxa Natura
2000
Capçaleres del Foix
Serres del Litoral
central
El MontmellMarmellar

Superfície inclosa
en l’Alt Penedès
(ha)
2.078,07

2.176,68

% respecte a la
superfície de la
comarca
3,51

4.184,42

7.411,39

7,06

2.062,69
2.263,40
277,19

14.764,11
2.286,78
606,69

3,48
3,82
0,47

1.617,18

9.333,27

2,73

Superfície total de
l’espai (ha)

Taula 4.2.3-1: Espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000 de l’Alt Penedès (Font: Elaboració pròpia a partir de
cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2011)

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va realitzar l’abril de 2005 diverses al·legacions a la proposta de
revisió dels espais PEIN de la Generalitat de Catalunya. El Consell Comarcal va proposar 12 espais de
la comarca per a la seva inclusió en el PEIN. Es va rebre resposta a les al·legacions realitzades el gener
de 2007.
En total, un 21% de la comarca es troba sota la protecció del PEIN o de la Xarxa Natura 2000. Les
àrees protegides es corresponen als hàbitats “Boscos aciculifolis” i “Bosquines i matollars
mediterranis i submediterranis”, és a dir, amb la major part de la vegetació natural existent a la
comarca (veure apartat 1.2.1)
Els municipis participants en l’Agenda 21 amb part de la seva superfície inclosa al PEIN són Avinyonet
del Penedès Pontons, Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona, Olesa de Bonesvalls, Sant Cugat
Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca i Torrelles del Foix. A les fitxes municipals annexes es detalla la
superfície de cada municipi inclosa al PEIN o Xarxa Natura 2000.

4.2.3.2 Plans de gestió forestal i associacions forestals
Als 18 municipis del Penedès objecte de l’Agenda 21 existeixen 16 instruments de gestió forestal,
tots ells Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF). Els PTGMF són instruments d’ordenació
que planifiquen les actuacions que cal dur a terme en una finca forestal en un termini de temps
superior a deu anys, en què cal assolir uns objectius bàsics proposats pel propietari o gestor. A
diferència d’altres instruments de gestió forestal, els PTGMF es realitzen per finques amb una
superfície igual o superior a 25 ha.
A continuació es detallen les PTGMF que es troben total o parcialment dins l’àmbit de l’Agenda 21:
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Mas de Pontons

Superfície
ordenada (ha)
122,75

Montbau i Bartró

102,13

100,94

31/12/2015

26/02/2004

Els Giberts i Belvey

127,55

72,93

31/12/2013

18/12/2003

Les Gatelletes

246,09

242,22

31/12/2012

28/11/2002

Can Pascol

231,18

221,83

21/12/2010

08/06/2000

Cal Guixó
Cal Rei

28,72
29,7

5,16
25,25

31/12/2010
31/12/2010

08/06/2000
08/06/2000

Propietat El Lladoner

309,26

296,04

31/12/2010

06/04/2000

Les Valls de Foix

128,02

126,87

31/12/2013

18/12/2003

55,82

31,35

31/12/2014

27/05/2004

174,87

165,52

31/12/2017

01/01/2007

206,75

179,3

31/12/2017

20/09/2007

65,17

64,07

31/12/2018

06/11/2008

Mas Sunyer-Santa
Magdalena

212,46

122,04

31/12/2009

08/07/2009

Can Ràfols dels Caus

393,39

376,58

31/12/2019

08/07/2009

Santa Margarida, Les
Torres i altres

107,39

107,39

31/12/2019

27/08/2009

Nom

Mas Guineu
Can Soler de
Secabecs
Els Carbons, Mas Vilà
i Cal Meixia
Jean Leon

Superfície
arbrada (ha)
102,99

Vigència

Aprovació

31/12/2013

24/04/2003

Municipis A21
afectats
Pontons
Olesa de
Bonesvalls
Torrelles de
Foix
Pontons
Castellví de la
Marca
Pontons
Pontons
Olesa de
Bonesvalls
Torrelles de
Foix
Torrelles de
Foix, Fontrubí
Torrelles de
Foix, Pontons
Pontons
Torrelavit, El
Pla del
Penedès
Avinyonet
del Penedès
Avinyonet
del Penedès,
Olesa de
Bonesvalls
Sant Martí
Sarroca, Pacs
del Penedès

Taula 4.2.3-2: Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal a l’àmbit de l’Agenda 21 (Font: elaboració pròpia a partir
d’informació del Centre de la Propietat Forestal. Any 2011)

En total 2.116,84 ha de l’àmbit de l’Agenda 21 es troben sota un PTGMF, és a dir, un 3,57% del total
del territori dels 18 municipis i un 14,82% de la superfície forestal de l’àmbit.
A la il·lustració següent es mostra la localització dels PTGMF que afecten a algun dels municipis de
l’Agenda 21.
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Il·lustració 4.2.3-2: Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal a l’àmbit de l’Agenda 21 (Font: Elaboració pròpia a partir
d’informació del Centre de la Propietat Forestal. Any 2011)

A la comarca de l’Alt Penedès existeixen quinze Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i un Grup
d’Extinció d’Incendis Forestals:
-

ADF Alt Foix (Torrelles de Foix)
ADF Avinyonet del Penedès
ADF Castellví de la Marca
ADF Font-rubí
GEIF (Vilafranca del Penedès)
ADF Hortonenca (Sant Llorenç d’Hortons)
ADF Massís de l’Ordal (Corbera de Llobregat, Gelida, Sant Andreu de la Barca, Castellví de
Rosanes)
ADF Mediona
ADF Torrelavit
ADF Subirats
ADF Sant Sadurní d’Anoia
ADF Olesa de Bonesvalls
ADF Pontons
ADF Quintinenca (Sant Quintí de Mediona)
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-

ADF Rossend Montané (Olèrdola)
ADF Sant Martí Sarroca

De les setze associacions, deu (el 62,5%) tenen el seu àmbit d’actuació en algun dels municipis
participants en l’Agenda 21.
Des de la Federació de les ADF de l’Alt Penedès s’han fet puntualment actuacions silvícoles per a
posterior aprofitament de la biomassa. També s’han realitzat diferents gestions amb diverses
empreses per a cercar possibles empreses de la comarca que aprofitin la biomassa com a font
energètica.
Actualment encara no està resolta, a la comarca, la distribució i comercialització de biomassa com a
font energètica.

4.2.3.3 Plans cinegètics
Els plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC) són els instruments de planificació cinegètica, que tenen
com a finalitat aconseguir un ús sostenible de les espècies de caça, compatible amb la conservació
dels ecosistemes i de les espècies amenaçades.

A la comarca de l’Alt Penedès gairebé tot el territori es troba sota la figura d’Àrea Privada de
Caça, però també s’hi troba una petita àrea a l’est de la comarca classificada com a Refugi de
Fauna Salvatge i altres zones sense una gestió específica.
Els refugis de fauna salvatge són àrees limitades on és prohibida la caça per a preservar la
fauna. Per tal de poder sol·licitar aquesta figura de protecció, cal que els terrenys siguin
cinegèticament d'aprofitament comú. Un cop s'ha aprovat la declaració de refugi de fauna
salvatge, queda prohibida qualsevol activitat cinegètica i de captura d'animals en la zona
declarada refugi de fauna salvatge.
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Il·lustració 4.2.3-3: Àrees de gestió cinegètica a l’Alt Penedès (Font: Visor d’Àrees de Gestió Cinegètica del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Any 2011)

4.2.3.4 Figures de protecció de l’espai agrari i dels sistemes naturals al planejament
supramunicipal
4.2.3.4.1 Protecció dels sistemes naturals
El Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP) i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona
(PTMB) preveuen categories de sòl específiques per a protegir els ecosistemes naturals amb un
especial valor. Així, el PDTAP estableix la categoria de “Sòl de protecció especial d’interès natural i/o
ambiental” que es defineix com:
“Categoria integrada per espais o elements d’interès o especial interès natural o paisatgístic protegits
per les corresponents legislacions sectorials i/o urbanístiques, espais de valor local i/o comarcal,
connectors ecològics, cursos fluvials i les seves riberes o zones fluvials, espais forestals i espais
d’interès geològic, així com d’altres espais de protecció de riscos establerts per la legislació ambiental.
Es defineixen com a espais de protecció especial d’interès natural i ambiental aquells espais que, per
la seva qualitat i disposició estratègica, garanteixen el manteniment, desenvolupament i desplaçament
de les espècies i, també, els connectors, és a dir, aquells elements i àmbits que, en el context del Pla,
reforcen i asseguren la permeabilitat ecològica entre els espais d’especial interès natural i garanteixen
la permeabilitat de la matriu territorial.”

El PTMB estableix el “Sòl de protecció especial pel seu interès natural i agrari” sense una definició
específica.
Ambdós plans regulen els usos i activitats permesos en aquest tipus de sòl, protegint la seva condició
de sòl no urbanitzable, restringint la instal·lació o ampliació d’activitats no agràries o ramaderes
intensives i requerint la integració paisatgística i ambiental de les noves infraestructures.
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4.2.3.4.2 Protecció de l’espai agrari
Tant el PDTAP i PTMB preveuen la categoria “Sòl de protecció especial de la vinya” que comprèn tot
el sòl no urbanitzable de la comarca que no està classificat com a “Sòl de protecció especial d’interès
natural i/o ambiental” o “Sòl de protecció especial pel seu interès natural i agrari” (veure apartat
anterior). El PDTAP estableix les següents determinacions per als Sòl de protecció especial de la
vinya:
“Article 2.9 Regulacions específiques del sòl de protecció especial de la vinya
(...)
2. El planejament urbanístic ha de classificar aquest sòl com a no urbanitzable de protecció agrícola
amb menció de la categoria de protecció especial de la vinya del Pla, s’ha de determinar com a ús
principal l’agrícola i es podran delimitar subzones en funció de les característiques diferencials o
regulacions específiques en funció de posició, usos compatibles o edificacions. La regulació de totes les
subzones aplicarà les mesures per a sòl no urbanitzable de protecció espacial derivades del Text refós
de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i també aquelles que se’n deriven de les directrius del
paisatge.
3. Les directrius del paisatge, el planejament urbanístic sectorial, municipal o intermunicipal han de
determinar les condicions relatives a:
a) actuacions dirigides a la protecció del medi natural, en particular a la preservació de les zones
humides, boscos i associacions vegetals o altres àrees d’interès biològic associades a l’espai d’especial
protecció de la vinya;
b) actuacions especialment dirigides a la protecció del paisatge;
c) actuacions en el sòl, parcel·lació, accessos i altres xarxes que han de garantir el manteniment i la
millora de la biodiversitat i del patrimoni natural, d’acord amb els objectius del Pla, així com amb la
legislació urbanística i sectorial aplicable;
d) els usos complementaris, compatibles o prohibits per a cada subzona;
e) les condicions d’implantació, rehabilitació i ús de les edificacions, especificant, en les subzones en
que s’admeti, les condicions relatives a la construcció d’instal·lacions relacionades amb la producció
vitivinícola; caves i cellers, amb usos agrícoles i ramaders, de turisme rural o altres usos compatibles,
justificant, en cada cas, la necessitat i les condicions d’implantació en relació a l’accessibilitat i el
paisatge.
f) la delimitació de subzones que per raons de paisatge o d’accessibilitat queden excloses de
determinats usos o edificacions.
4. El desenvolupament de les estratègies de nucli previstes en aquest Pla es podrà desplegar sobre
aquest tipus d’espais.
5. En el desenvolupament del Pla es poden elaborar plans especials que afectin a elements o sistemes
específics. En especial es recomana l’elaboració d’un Pla especial de camins rurals que contempli les
necessitats derivades de les activitats agràries, les condicions de secció o paviment en funció de les
circulacions previstes (vehicles agrícoles, camions, bicicletes, vianants...) clarifiqui la titularitat i
determini la gestió a realitzar en els diferents tipus de camins.”

El PTMB regula aquest tipus de sòl de forma semblant, tot i que amb un nivell de precisió menor.
La delimitació del sòl de protecció dels sistemes naturals i de protecció de l’espai agrari en el PDTAP i
en el PTMB és idèntica. A continuació es mostren aquestes categories de sòl gràficament:
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Il·lustració 4.2.3-4: Categories del sòl de protecció agrària i de protecció dels sistemes naturals del PDTAP i del PTMB
(Font: elaboració pròpia a partir de cartografia del PTMB. Any 2011)
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4.2.4 RISCOS NATURALS
4.2.4.1 Risc d’incendi
El mapa de risc bàsic d’incendi del Departament de Territori i Sostenibilitat identifica com a àrees
amb risc d’incendi baix la major part del territori de l’Alt Penedès, corresponent a les zones agrícoles,
i com a zones amb risc d’incendi alt o molt alt a les zones de bosc o matollar.

Il·lustració 4.2.4-1: Risc bàsic d’incendi a la comarca de l’Alt Penedès (Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del
Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2011)

Tanmateix, tots els municipis de la comarca a excepció de vuit (Sant Pere de Riudebitlles, Puigdàlber,
Santa Fe del Penedès, la Granada, Vilobí del Penedès, les Cabanyes, Sant Cugat Sesgarrigues,
Vilafranca del Penedès) estan declarants municipis amb alt risc d’incendi forestal durant el període
comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Això implica, entre d’altres, la obligació de
disposar d’un Pla de prevenció d’incendis forestals, que s’ha d’incloure en Pla d’actuació municipal.
Segons dades del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General de Medi Natural, en
el Període 2000-2009 es van registrar els següents incendis a la comarca:
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Gràfic 4.2.4-1: Incendis a la comarca de l’Alt Penedès en el període 2000-2009. Superfície cremada
i nombre d’incendis (Font: Direcció General de Medi Natural. Any 2010)

Com es pot observar, l’any 2000 és el que va registrar una superfície cremada major, a causa
principalment de l’incendi que va cremar 73,9 ha a Torrelles de Foix. En canvi, el major nombre
d’incendis es va registrar l’any 2005, amb nombrosos incendis a tota la comarca però de poca
superfície.

4.2.4.2 Risc d’inundació
El risc d’inundació o inundabilitat del territori és un aspecte lligat a la funció drenant del territori i
lligada al curs natural de la xarxa hidrològica. La legislació vigent (Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme) estableix restriccions pel que fa als usos del sòl
en zones inundables, diferenciant l’avinguda per a un període de retorn de 10, 100 i 500 anys.
Els principals cursos fluvials de la comarca de l’Alt Penedès són el riu Foix, que transcorre de nord a
sud de la comarca, i el riu Anoia, que transcorre a l’est de la mateixa. En el moment de l’elaboració
d’aquesta Memòria, només es disposa d’informació cartogràfica editable de la inundabilitat del riu
Foix, elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’elaboració del Pla de l’Espai Fluvial de la
conca del Foix i cedida per a l’elaboració de l’Agenda 21. L’anàlisi d’aquesta cartografia juntament
amb la cartografia del PTMB1 ha permès detectar alguns punts conflictius, on es detecten zones
inundables classificades pel planejament com a urbanes o urbanitzables. Això no implica
necessàriament l’edificació d’aquests àmbits, que poden destinar-se a zones verdes, alguns tipus
1

S’ha fet servir la cartografia digital del PTMB com a referència de les zones urbanes i urbanitzables, ja que no
es disposa de cartografia digital del planejament municipal dels 18 municipis participants en l’Agenda 21. La
cartografia de zones urbanes i urbanitzables del PTMB correspon al planejament municipal en el moment de
l’aprovació del PTMB (abril de 2010) pel que podria no estar actualitzada.
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d’equipaments o altres. A més, cal destacar que l’escala de la cartografia disponible no permet
extreure conclusions definitives. Tot i així, cal destacar els següents punts:
-

Pas del riu Foix per Santa Margarida i els Monjos
El riu travessa el nucli urbà i funciona com a separació entre el nucli urbà i el polígon
industrial del nord del nucli. Tot i així, no sembla que existeixin zones amb risc d’inundació, ja
que les àrees inundables romanen sense urbanitzar:

Zones urbanes o urbanitzables
Inundabilitat per a un període de retorn de 10 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 100 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 500 anys
Il·lustració 4.2.4-2: Inundabilitat del riu Foix al seu pas per Santa Margarida i els Monjos (Font: Elaboració pròpia a partir
de cartografia de l’ACA i el PTMB. Any 2011)
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-

Pas del riu Foix per Puigdesser (Santa Margarida i els Monjos)
El veïnat de Puigdesser es troba a l’est del riu Foix, proper a un punt on l’orografia fa que la
zona inundable pateixi un eixamplament important. A més, en aquesta zona s’hi trobava una
empresa dedicada a la fabricació i transformació d’alumini. Actualment la fàbrica està
abandonada i les edificacions es troben en estat ruïnós, però pot existir un risc associat a una
possible contaminació dels sòls on es troba la fàbrica, que es troba proper a la zona amb risc
d’avinguda per un període de retorn de 100 anys.

Zones urbanes o urbanitzables
Inundabilitat per a un període de retorn de 10 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 100 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 500 anys

Il·lustració 4.2.4-3: Inundabilitat del riu Foix al seu pas per Puigdesser (Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de
l’ACA i el PTMB. Any 2011)
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-

Riera de Pontons pel nucli de Pontons
La riera de Pontons, afluent del Riu Foix, travessa el nucli municipal de Pontons d’est a oest.
En aquest àmbit, la llera de la riera és força profunda, el que disminueix la zona inundable a
banda i banda del curs fluvial. Algunes edificacions existents però, semblen estar situades
parcialment en l’avinguda amb període de retorn de 10 anys.

Zones urbanes o urbanitzables
Inundabilitat per a un període de retorn de 10 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 100 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 500 anys
Il·lustració 4.2.4-4: Inundabilitat de la riera de Pontons al seu pas per Pontons (Font: Elaboració pròpia a partir de
cartografia de l’ACA i el PTMB. Any 2011)
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-

Pas de la riera de Llitrà per Vilafranca del Penedès
La riera passa pel mig del polígon industrial Domenys II, al sud-oest del nucli de Vilafranca del
Penedès. El curs de la riera transcorre proper a la depuradora de Vilafranca del Penedès, a
diverses naus industrials i als eixos viaris, però les zones inundables no afecten cap
d’aquestes àrees.

Zones urbanes o urbanitzables
Inundabilitat per a un període de retorn de 10 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 100 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 500 anys
Il·lustració 4.2.4-5: Inundabilitat de la riera de Llitrà al seu pas per Vilafranca del Penedès (Font: Elaboració pròpia a partir
de cartografia de l’ACA i el PTMB. Any 2011)
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-

Pas de la riera de Pacs pel polígon La Xarmada (Pacs del Penedès)
La riera passa pel sud del polígon la Xarmada, a Pacs del Penedès i pot afectar principalment
a una empresa de fabricació de peces d’automòbil, que es troba dins de la zona inundable
per a períodes de retorn de 10, 50 i 100 anys. Caldrien tanmateix estudis hidrològics de més
detall per arribar a conclusions definitives.

Zones urbanes o urbanitzables
Inundabilitat per a un període de retorn de 10 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 100 anys
Inundabilitat per a un període de retorn de 500 anys
Il·lustració 4.2.4-6: Inundabilitat de la riera de Pacs al seu pas pel polígon La Xarnada (Font: Elaboració pròpia a partir de
cartografia de l’ACA i el PTMB. Any 2011)

4.2.4.3 Risc geològic
4.2.4.3.1 Risc sísmic
El risc sísmic o risc de terratrèmols ha estat estimat per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) per a
tot el territori de Catalunya. Com a resultat s’ha generat el Mapa de zones sísmiques de Catalunya,
que es mostra a la il·lustració següent.
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Il·lustració 4.2.4-7: Mapa de zones sísmiques de Catalunya (Font: Institut Geològic de Catalunya. Any 2001)

La comarca de l’Alt Penedès es troba en la zona sísmica VI (risc sísmic baix). Tenint en compte a més
el tipus d’edificis de la zona, l’IGC considera que la vulnerabilitat sísmica de danys als edificis de l’Alt
Penedès és lleugera, és a dir, que els possibles danys materials per a terratrèmols en aquesta zona
són poc importants.

4.2.4.3.2 Risc d’esllavissades
Una esllavissada és un trencament d’una part del terreny que es desplaça vessant avall per influència
de la gravetat. Dins d’aquesta definició s’inclouen una gran diversitat de processos, com
despreniments, esllavissaments, esllavissaments superficials i corrents d’arrossegalls.
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), dins del seu projecte
RISKCAT ha definit el ris d’esllavissades per a tot el territori de Catalunya:
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Il·lustració 4.2.4-8: Mapa de susceptibilitat del terreny per generar esllavissades a Catalunya (Font: Consell Assessor per
al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Any 2008)

Com es pot observar a la il·lustració anterior, la susceptibilitat d’esllavissades per a l’Alt Penedès és
baixa per a la Plana i mitjana a les zones muntanyoses.

4.2.4.3.3 Risc d’esfondraments
Els esfondraments són processos geològics que generen un enfonsament de la superfície del terreny.
Els esfondraments d’origen natural es poden donar per dissolució de la litologia per l’aigua superficial
o la pluja, per col·lapse de les cavitats presents en el subsòl o per assentament gradual del terreny en
superfícies extenses.
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), dins del seu projecte
RISKCAT ha definit el ris d’esllavissades per a tot el territori de Catalunya:
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Il·lustració 4.2.4-9: Mapa de susceptibilitat del terreny per generar esfondraments i subsidències del terreny a Catalunya
(Font: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Any 2008)

Com es pot observar a la il·lustració anterior, la susceptibilitat d’esfondraments per a l’Alt Penedès és
baixa per a les zones muntanyoses i mitjana per a la zona central. La susceptibilitat d’esfondrament
mitjana es dóna en zones on afloren formacions lutítiques potents. En aquests llocs, l’extracció
desmesurada d’aigua subterrània pot comportar la formació d’esfondraments graduals i
subsidències. La susceptibilitat d’esfondrament baixa es dóna en zones amb formacions calcàriques
potents i conglomerats.
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4.2.5 ANÀLISI DELS SISTEMES NATURALS A NIVELL MUNICIPAL
4.2.5.1 Identificació dels espais naturals més significatius
Com s’ha vist en els apartats anteriors, el territori de l’Alt Penedès presenta importants valors
naturals i paisatgístics. En el marc de l’Agenda 21 s’ha realitzat una anàlisi d’aquells espais naturals
que presenten unes característiques o valors més significatius i s’han identificat els que actualment
no gaudeixen de cap nivell de protecció. Els criteris que s’han utilitzat per a definir els espais naturals
significatius són els següents:
-

Espais inclosos al PEIN o a la Xarxa Natura 2000
Zones Humides
Espais d’Interès Geològic
Sòl de Protecció Especial definit pel PTMB
Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari i Hàbitats d’Interès Comunitari relacionats amb els
hàbitats fluvials
Espais proposats per a formar part del Pla d’Espais Naturals d’Interès Comarcal (PENIC)2

A continuació es mostra la cartografia resultant d’aquesta anàlisi, on es diferencien els espais
naturals significatius que ja estan protegits per una figura supramunicipal (PEIN o la Xarxa Natura) i
els que no ho estan.

2

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va elaborar l’any 2004 una proposta d’espais d’interès comarcal a
protegir, en el marc de l’Ordre APÛ/126/2004, de 23 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial Decret
835/2003, de 27 de juny, per a regular la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les Entitats Locals.
Aquesta proposta incloïa els següents espais reduïts i significatius de la comarca: els Pèlags de Vilobí del
Penedès, La Muntanyeta d’Olèrdola, les muntanyes de Sant Pau, Sant Jordi i Sant Jaume, La Bòbila de Can
Rossell a Subirats, les Dous de Torrelles del Foix, les Deus de Sant Quintí de Mediona i el Llac de Can Codorniu a
Sant Sadurní d’Anoia.
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Il·lustració 4.2.5-1: Espais naturals significatius de l’Alt Penedès (Font: Elaboració pròpia. Any 2011)

Com es pot observar, la major proporció d’espais naturals significatius no protegits es troba al nordoest de la comarca (Muntanyes de Mediona), així com també seguint el curs de la Riera de Lavernó.
També destaquen dues zones centrals corresponents als Espais d’Interès Geològic “Guixeres de
Vilobí del Penedès” i “Turons de Pacs del Penedès”. Segons aquesta anàlisi, els espais naturals
significatius representarien el 55,6% de la comarca i el 56,3% del territori dels 18 municipis
participants en l’Agenda 21.
A les fitxes municipals es pot consultar la superfície dels espais naturals significatius per a cada
municipi.
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4.2.5.2 Embornals de CO2
Els boscos, matollars, pastures, conreus i sistemes aquàtics continentals i oceànics constitueixen els
principals, si no únics, embornals de CO2 a Catalunya. El Segon Informe sobre el canvi climàtic a
Catalunya (de desembre de 2010) determina que una hectàrea de bosc a Catalunya fixa anualment
1,34 tones de C/ha/any, el que equival a 4,93 tones de CO2. Aquest valor aproximadament equival a
la meitat de les emissions anuals mitjanes de cada habitant de Catalunya que resulten ser molt
properes a 10 tones de CO2 per habitant i any. Aquesta xifra fa palesa la importància relativa dels
boscos com a embornals de carboni. Donada la població de Catalunya d’uns 7 milions d’habitants, es
comprèn que els boscos estan molt lluny de tenir capacitat per compensar les emissions totals de
CO2 de la població de Catalunya. Per compensar les emissions, totals de la població de Catalunya
actualment caldria una superfície forestal d’aproximadament 14,2 milions d’hectàrees de bosc, valor
12,5 vegades superior als 1,13 milions d’hectàrees de bosc presents a Catalunya. Actualment la
fixació de carboni dels boscos catalans només serveix per compensar el 8% de les emissions anuals
de CO2 de Catalunya (Gràcia a Llebot [ed.] 2010).
Entre les funcions d’un bosc, les ecològiques i les productores són les més importants i estan
íntimament relacionades. Ambdues funcions depenen de com es consideri l’ecosistema forestal, si
com a embornal o com a font de CO2. El balanç de carboni d’un ecosistema forestal depèn de la
fotosíntesi i la respiració (tant autotròfica com heterotròfica). La Productivitat Primària Neta3
acumulada al llarg del temps és una indicació de la productivitat de l’arbre i la Productivitat Neta de
l’Ecosistema4 indicaria el paper d’embornal o font de CO2 de l’ecosistema forestal. Els boscos
acumulen CO2 tant a la part aèria com subterrània dels arbres i també en el sotabosc.
Els boscos, per la seva importància quantitativa i per la biomassa que acumulen, són el principal
embornal natural, actual i potencial, a Catalunya (Llebot et al., 2010). D’altra banda cal tenir en
compte que els boscos són sistemes dinàmics, és a dir, que el fet que ara funcionin d’una manera
determinada no vol dir que sigui l’única. L’augment de la temperatura i la disminució de la
disponibilitat hídrica (determinants en el control dels processos de fixació i acumulació de carboni)
suposarien una disminució de la productivitat d’una bona part dels boscos de Catalunya. En alguns
casos, els boscos podrien deixar d’actuar com a embornals i passar a ser fonts de CO2 a l’augmentar
les quantitats de CO2 retornat a l’atmosfera, conseqüència de l’increment de les taxes de respiració i
la mortalitat. Així, tot i que els boscos són el principal embornal natural, el seu paper en la mitigació
del canvi climàtic és clarament limitat. No obstant això, cal garantir aquest paper.

3

La productivitat primària neta (PPN) és definida com la fotosíntesi bruta (quantitat total de carboni fixat en el
procés de la fotosíntesi) menys la respiració de la pròpia planta (respiració autotròfica).
4
La productivitat neta de l’ecosistema (PNE) es defineix com la PPN menys la respiració dels organismes no
autòtrofs (descomponedors, etc. –respiració heterotròfica-).
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Carboni fixat als boscos
Els ecosistemes terrestres, i principalment els boscos, afecten de manera important al cicle del
carboni. Acumulen carboni a la seva biomassa (part aèria i subterrània) mitjançant la fotosíntesi. No
obstant, no tot el carboni absorbit queda fixat a la planta. Una part d’aquest carboni absorbit retorna
a l’atmosfera per la respiració de les plantes i per la descomposició de la fullaraca i altres restes de
matèria orgànica que cauen al terra i que, amb més o menys inèrcia, son descomposts per bacteris i
fongs per acabar retornant a l’atmosfera. Per terme mig, els boscos de Catalunya retornen a
l’atmosfera entre el 60 i el 90 % del carboni absorbit. El carboni fixat, el potencial embornal, resulta
ser doncs només una fracció del carboni que el bosc absorbeix en funció de l’aigua disponible ja que
per fixar 1 gram de carboni la planta ha de transpirar entre 300 i 500 grams d’aigua, que no sempre
està disponible a la natura.
A la comarca de l’Alt Penedès els sistemes naturals i agraris representen el 94% del territori. Aquests
espais tenen una funció ecològica de gran importància. Concretament la superfície forestal i els
conreus ocupen més del 80% del total de la superfície de la comarca.
El 26% del territori de l’Alt Penedès està ocupat per boscos, és a dir 15.381,25 ha. Pel que respecte
als 18 municipis objecte de l’Agenda 21, el 28,7% del territori correspon a boscos, és a dir 10.077,45
ha.
A la comarca predomina el bosc mediterrani. L’espècie forestal dominant al paisatge de la regió és el
pi blanc (Pinus halepensis). Concretament el 89% de la superfície dels boscos de l’Alt Penedès
correspon a pi blanc. Així mateix, pel que respecte a les existències en nombre de peus, l’espècie més
abundant amb un major nombre de peus de diàmetre normal igual o superior a 5 cm és també el pi
blanc (86%). La resta d’espècies estan molt per sota del pi blanc, tant pel que respecte a la superfície
ocupada com pel que respecte al nombre de peus.

Gràfic 4.2.5-2: Percentatge del nombre de
peus de les diferents espècies d’arbres
forestals existents a la comarca de l'Alt
Penedès (Font: CREAF. Any 1998)

Gràfic 4.2.5-1: Distribució de la superfície
arbrada de les diferents espècies forestals a
la comarca de l'Alt Penedès (Font: CREAF.
Any 1998)
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La capacitat d’acumular carboni varia segons l’edat dels arbres i l’espècie. El pi blanc (Pinus
halepensis) acumula menys carboni que les altres espècies presents a la comarca com l’alzina
(Quercus ilex), el pi pinyer (Pinus pinea), els roures i altres planifolis i coníferes.

4,5
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Carboni acumulat

2,5
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2
1,5
1
0,5
0
Altres
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Altres
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Mitjana
Catalunya

Pinus pinea

Roures

Pinus
halepensis

Gràfic 4.2.5-3: Carboni acumulat per les diferents espècies forestals de la comarca de l'Alt Penedès i mitjana dels arbres
de Catalunya, considerant tant l’acumulat als arbres (part aèria i subterrània) com al sotabosc (part aèria) (Font:
Elaboració pròpia a partir de dades del CREAF i del Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Any 1998-2010)

Per a estimar el CO2 capturat pels boscos s’han tingut en compte les espècies predominants dels
boscos (tant dels boscos densos com dels clars) i la quantitat de carboni que cada una de les espècies
predominants acumula anulament, considerant el carboni acumulat en la part aèria i subterrània de
l’arbre i l’acumulat en la part aèria del sotabosc.
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Municipi

Superfície
total de bosc
(ha)

% bosc
respecte al
total municipi

Captura
t CO2/any

Avinyonet del Penedès
Castellet i la Gornal
Castellví de la Marca
El Pla del Penedès
Font-rubí
Gelida
La Granada
Les Cabanyes
Mediona
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Pacs del Penedès
Pontons
Puigdàlber
Sant Martí Sarroca
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona
Sant Sadurní d'Anoia
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida i els Monjos
Subirats
Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
TOTAL dels 18 municipis

474,07
972,87
649,57
118,5
963,85
864,98
13,8
2,63
2502,38
793,94
1569,46
57,29
786,14
0,32
737,78
54,3
436,67
84,64
428,23
294,3
28,92
214,24
1617,62
508,49
1137,49
24,54
44,23
10.077,45

16,3%
20,5%
22,9%
12,3%
25,8%
32,4%
2,1%
2,2%
52,6%
26,3%
51,0%
9,1%
30,4%
0,8%
20,9%
8,8%
22,2%
15,7%
31,0%
15,5%
8,5%
12,5%
28,9%
21,5%
31,0%
1,3%
4,8%
28,7%

1.883,60
3.865,45
2.580,90
470,83
3.829,61
3.436,78
54,83
10,45
9.942,56
3.154,52
6.235,85
227,63
3.123,52
1,27
2.931,38
215,75
1.735,00
336,30
1.701,46
1.169,33
114,91
851,23
6.427,20
2.020,35
4.519,52
97,50
175,74
40.040,15

TOTAL COMARCA

15.381,25

26,0%

61.113,44

Taula 4.2.5-1: Captura de CO2 dels boscos dels municipis de la comarca de l’Alt Penedès (Font: Elaboració pròpia a partir
de dades del CREAF 1998 i del Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 2010)

Els boscos de l’Alt Penedès acumulen anualment 61.113,44 t de CO2, que correspon al 5,8% del total
de les emissions de CO2 dels habitants de la comarca. Mediona és el municipi que té major superfície
de bosc a la comarca i, per tant, el bosc de Mediona és el principal embornal de CO2 a l’Alt Penedès
(captura el 16% del total de carboni que s’acumula als boscos de l’Alt Penedès). Li segueixen Subirats,
Olesa de Bonesvalls, Torrelles de Foix, Castellet i la Gornal, Font-rubí, Gelida i Olèrdola com a
principals embornals que capturen cada un d’ells aproximadament entre el 10 i el 5% del total de
carboni que s’acumula els boscos de la comarca.
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Gràfic 4.2.5-4: Captura de CO2 per part dels boscos dels 18 municipis de l’Agenda 21 (Font: Elaboració pròpia a partir de
dades del CREAF 1998 i del Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya 2010)

Respecte als municipis objecte de l’Agenda 21, destaca la capacitat dels boscos de Mediona, Olesa de
Bonsevalls, Torreles de Foix i Font-rubí. La funció com a embornal de les petites extensions de boscos
de El Pla del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Vilobí del Penedès, Santa Fe del Penedès, La Granada,
Les Cabanyes i Puigdàlber és pràcticament menyspreable.

Carboni fixat als conreus de vinya
Respecte als conreus i els prats i pastures, cal tenir en compte que la seva funció com a embornals és
significativament menor que la dels boscos. Els conreus poden tenir taxes de creixement vegetatiu
anual molt elevades però cal considerar que una part important de la matèria vegetal es manlleva
(collita) i, per tant, no actua com a embornal de CO2. El Segon Informe sobre el canvi climàtic a
Catalunya estableix que la producció agrícola efectiva de Catalunya estaria al voltant del 20 % de la
producció agrícola total. De la potencial producció primària anual, 2,89 i 1,48 t carboni/ha de secà i
any i 7,21 i 371 t carboni/ha de regadiu i any es localitzen en la part aèria i subterrània (67 i el 33 %)
respectivament.
A l’Alt Penedès la vinya ocupa més del 30% del total del territori i el 80% del total de la superfície de
conreus. La gran extensió de vinya fa que la capacitat de la mateixa per a capturar carboni sigui
significativa a la comarca. Cal doncs considerar la vinya, tant per l’extensió que ocupa respecte al
total del territori com pel fet de ser un conreu llenyós, com a embornal significatiu de CO2 a l’Alt
Penedès. Els conreus llenyosos acumulen carboni al llarg de la vida del conreu en la part pròpiament
llenyosa que no és aprofitable en la collita i que no s’elimina amb les actuacions agrícoles (poda,
etc.).
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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
Puigdàlver
Sant Martí Sarroca
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Quintí de Mediona
Santa Fe del Penedès
Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilobí del Penedès

937,00
1.348,00
584,00
1.745,00
411,00
57,00
691,00
104,00
313,00
237,00
23,00
1.598,00
388,00
240,00
207,00
944,00
691,00
676,00

32,2
47,5
60,8
46,7
63,2
47,5
14,5
3,4
49,7
9,2
57,5
45,3
62,6
17,4
60,9
40,0
18,8
72,7

% vinya
respecte als
conreus
81,20
87,42
87,56
87,25
87,63
72,15
58,02
76,47
86,94
57,25
88,46
84,46
87,19
56,34
81,82
79,53
72,13
92,48

TOTAL dels 18 municipis

11.194,00

31,8

80,36

6.156,70

TOTAL COMARCA

18.103,00

30,5

79,66

9.956,65

Municipi

Superficie
vinya (ha)

% vinya respecte al
total municipi

Captura t CO2/any
515,35
741,40
321,20
959,75
226,05
31,35
380,05
57,20
172,15
130,35
12,65
878,90
213,40
132,00
113,85
519,20
380,05
371,80

Taula 4.2.5-2: Captura de CO2 dels conreus de vinya dels 18 municipis de l’Agenda 21 (Font: Elaboració pròpia a partir de
dades Mancomunitat Penedès-Garraf. Any 2008)

El total de la vinya de l’Alt Penedès acumula anualment 9.956,65 t de CO2. La vinya i els boscos són
els principals embornals de CO2, a la comarca, anualment capturen un total de 71.070,09 t de CO 2, el
que correspon al 6,7% del total d’emissions de CO2 de la comarca. La vinya com a embornal suposa el
14% de la captura total de carboni i els boscos el 86%, la qual cosa fa palesa la importància de la
vinya com a embornal en aquest territori.
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Gràfic 4.2.5-5: Captura de CO2 per part dels conreus de vinya dels 18 municipis de l’Agenda 21 (Font: Elaboració pròpia a
partir de dades Mancomunitat Penedès-Garraf. Any 2008)

Dels 18 municipis objecte de l’Agenda 21, Font-rubí és el que té major superfície de vinya amb 937 ha
(el 47% del total de la superfície municipal), seguit de Sant Martí Sarroca, Castellví de la Marca,
Torrelavit i Avinyonet del Penedès, principalment. En canvi Mediona, Torrelles de Foix, Pontons i
Olesa de Bonesvalls tot i ser, junt amb els anteriors, dels municipis amb major superfície municipal
tenen relativament menys extensió dedicada a la vinya (el 14,5%, el 18,8%, el 9,2% i el 3,4%
respectivament). Altres municipis com Vilobí del Penedès, La Granada, Sant Cugat Sesgarrigues,
Santa Fe del Penedès, el Pla del Penedès i Puigdàlber, tenen tots ells més del 50% de l‘extensió total
del territori dedicada a la vinya, però són municipis molt més petits en extensió i, per tant, el paper
de la vinya com a embornal és molt menys significatiu.

Relació entre les emissions de CO2 dels habitants i la capacitat dels embornals de CO2
La quantitat de carboni fixat anualment per una hectàrea de bosc a Catalunya, 1,34 tones de
C/ha/any, equival a 4,93 tones de CO2, valor que correspon a la meitat de les emissions anuals
mitjanes de cada habitant de Catalunya (aproximadament 10 tones de CO2 per habitant i any).
Aquesta xifra permet comprendre millor la importància relativa dels boscos com a embornals de
carboni.
Pel que respecte a la comarca de l’Alt Penedès i en concret a l’àmbit territorial dels 18 municipis
objecte de l’Agenda 21, la quantitat de carboni fixat anualment per una hectàrea de bosc, 1,08 t
C/ha/any, equival a 3,97 tones de CO2, valor que correspon a una quarta part de les emissions anuals
mitjanes de cada habitant dels 18 municipis objecte de l’Agenda 21. Cal tenir en compte però que
aquesta dada està molt condicionada pel fet que en dos dels 18 municipis (Olesa de Bonesvalls i Pacs
del Penedès) hi ha empreses que emeten una gran quantitat de CO2 i això incrementa la mitjana de
les emissions per habitant.
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Municipi

t CO2/any
capturat
pel bosc

t CO2 /any
capturat
per la
vinya

t CO2
capturat
per bosc i
vinya

Emissions
municipi

Emissions
municipi

(t CO2 eq/any)

(tCO2 eq/habitant)

Avinyonet del
515,35 2.398,95 10.205,00
1.883,60
Penedès
Castellví de la
2.580,90
741,40 3.322,30 10.519,00
Marca
El Pla del
470,83
321,20
5.173,00
792,03
Penedès
Font-rubí
3.829,61
959,75 4.789,36
9.369,00
La Granada
54,83
226,05
280,88 11.127,00
Les Cabanyes
10,45
31,35
4.696,00
41,80
Mediona
9.942,56
380,05 10.322,61 36.978,00
Olesa de
6.235,85
57,20 6.293,05 74.872,00
Bonesvalls
Pacs del
227,63
172,15
399,78 132.541,00
Penedès
Pontons
3.123,52
130,35 3.253,87
2.574,00
Puigdàlber
1,27
12,65
2.906,00
13,92
Sant Martí
2.931,38
878,90 3.810,28 16.917,00
Sarroca
Sant Cugat
215,75
213,40
429,15 12.919,00
Sesgarrigues
Sant Quintí de
132,00 1.833,46 54.937,00
1.701,46
Mediona
Santa Fe del
114,91
113,85
2.021,00
228,76
Penedès
Torrelavit
2.020,35
519,20 2.539,55 13.425,00
Torrelles de
4.519,52
380,05 4.899,57 14.224,00
Foix
Vilobí del
175,74
371,80
7.449,00
547,54
Penedès
TOTAL 18
40.040,15 6.156,70 46.196,85 422.854,00
municipis

BOSC:
% captures
respecte
emissions
habitants

VINYA:
% captures
respecte
emissions
habitants

TOTAL
EMBORNALS:
% captures
respecte
emissions

6,04

18,46%

5,05%

23,51%

6,33

24,54%

7,05%

31,58%

4,97

9,10%

6,21%

15,31%

6,32
5,63
5,29
15,67

40,88%
0,49%
0,22%
26,89%

10,24%
2,03%
0,67%
1,03%

51,12%
2,52%
0,89%
27,92%

43,03

8,33%

0,08%

8,41%

152,52

0,17%

0,13%

0,30%

4,86
5,72

121,35%
0,04%

5,06%
0,44%

126,41%
0,48%

5,38

17,33%

5,20%

22,52%

13,86

1,67%

1,65%

3,32%

25,35

3,10%

0,24%

3,34%

5,19

5,69%

5,63%

11,32%

9,79

15,05%

3,87%

18,92%

5,77

31,77%

2,67%

34,45%

6,7

2,36%

4,99%

7,35%

16,06

9,47%

1,46%

10,93%

Taula 4.2.5-3: Comparació de les captura de carboni dels boscos i vinyes amb les emissions de CO2 de cada un dels 18
municipis objecte de l’Agenda 21 (Font: Elaboració pròpia. Any 2009 per a les emissions, any 2008 per a les captures de la
vinya i any 1998 per a les captures del bosc)

Dels 18 municipis estudiats, destaca Pontons pel que respecte a la capacitat dels boscos i la vinya
com a embornals, doncs aquests són capaços de capturar més del 100% de les emissions de CO2 dels
habitants del municipi. Això és degut a que Pontons té molts pocs habitants i poca indústria i, en
canvi, una gran superfície de bosc. També destaquen Font-rubí (captura més del 50% de les
emissions), Torrelles de Foix (34,45%), Castellví de la Marca (31,58%) i Mediona (27,92%), doncs tots
ells superen amb escreix capturar més de la quarta part de les emissions del municipi. En segon
terme segueixen els municipis d’Avinyonet del Penedès, Torrelavit, el Pla del Penedès i Santa Fe del
Penedès, que capturen més del 10% de les emissions del municipi. Cal destacar també dos municipis
que tenen poca superfície de bosc però molta de vinya i això permet compensar una part de les
emissions, és el cas de Santa Fe del Penedès i Vilobí del Penedès que capturen el 11,32% i el 7,35%
de les emissions respectivament i en ambdós casos aproximadament el 5% de les emissions són
capturades per la vinya.
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El futur dels boscos i la vinya com a embornals de CO2
Les modificacions dels ecosistemes dels conreus i boscos comporten una modificació dràstica del
paper dels mateixos com a embornals. La conversió dels ecosistemes naturals a l’agricultura
comporta aproximadament una pèrdua del 50% del carboni del sòl. Els incendis forestals tenen un
fort impacte ecològic, doncs alliberen el CO2 que estava fixat en la vegetació al cremar-la.
En la consideració del bosc com a embornal de CO2, cal també tenir en compte l’edat dels arbres,
doncs els boscos madurs tenen una taxa de creixement menor que els boscos joves. La funció com a
embornal d’un bosc és menor en tant l’edat dels arbres és major i, per tant, aquesta funció es va
perdent al llarg dels anys si no es fa cap tipus de gestió silvícola del bosc que comporti la renovació
de peus.
Per altra banda, l’augment de la temperatura, associat al canvi climàtic, es reflecteix clarament en la
resposta fenològica de les plantes, donat que la fenologia és particularment sensible a les variacions
de temperatura. El problema pot resultar crític en el cas del mediterrani a on l’absorció de carboni
esta limitada per la disponibilitat hídrica. Una vegetació activa durant un període de temps cada cop
més llarg, degut a una elongació del període vegetatiu durant les properes dècades, implica una
major demanda hídrica per part dels boscos. Més demanda hídrica, en un ambient que es preveu
més sec, amb menys precipitacions, representa unes condicions cada cop més desfavorables per la
vegetació. Els resultats dels models fisiològics de simulació del creixement forestal indiquen que és
previsible que, en les condicions futures d’ambient més sec i càlid i menys precipitacions, les taxes de
fixació de carboni es redueixin (per la menor disponibilitat d’aigua) i augmentin les taxes de
respiració (per l’augment de la temperatura), d’on se’n deriva una reducció de l’efecte d’embornal
dels boscos.
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4.2.5.3 Riscos naturals
Els riscos naturals i els Plans d’Actuació Municipal (PAMs) per a cada municipi es detallen a les fitxes
municipals.
A la taula següent es resumeix l’estat dels PAMs per als 18 municipis participants en l’Agenda 21.
Municipis
Avinyonet
del Penedès
Castellví de
la Marca
El Pla del
Penedès
Font-rubí

Risc Bàsic

INFOCAT

NEUCAT

INUNCAT

SISMICAT

TRANSCAT

PLASEQCAT

-

Obligat

Recomanat

-

Recomanat

Obligat

-

-

Obligat
Homologat
17/11/1999

Recomanat

Recomanat

Recomanat

Obligat

-

-

-

Recomanat

-

Recomanat

-

-

Recomanat
Homologat
22/10/2009
Recomanat

Recomanat

Recomanat

-

-

-

Obligat
Homologat
22/10/2009
-

-

Recomanat

Obligat

-

-

-

Recomanat

-

Recomanat

-

-

-

Obligat
Obligat
Homologat
16/07/1998

Obligat

Recomanat

Recomanat

-

-

Recomanat

Obligat

Recomanat

-

-

La Granada
Les
Cabanyes
Mediona
Olesa de
Bonesvalls
Pacs del
Penedès
Pontons
Puigdàlber
Sant Martí
Sarroca
Sant Cugat
Sesgarrigues
Sant Quintí
de Mediona
Santa Fe del
Penedès
Torrelavit

Torrelles de
Foix
Vilobí del
Penedès

-

-

Recomanat

Obligat

Recomanat

-

-

-

Obligat
-

Obligat
Recomanat

Obligat
-

Recomanat
Recomanat

-

-

-

Obligat

Recomanat

Obligat

Recomanat

-

-

-

Obligat

Recomanat

-

Recomanat

-

-

-

Obligat

Recomanat

-

Recomanat

-

-

-

-

Recomanat

-

Recomanat

-

-

-

Obligat
Homologat
22/09/1988

Recomanat

Obligat

Recomanat

-

-

Obligat

Obligat

Recomanat

Obligat

Recomanat

-

-

-

-

Recomanat

-

Recomanat

-

-

PAM’s elaborats el 2009
pel Consell Comarcal

PAM’s elaborats el 2010 pel
Consell Comarcal i pendents
de la seva homologació

PAM’s que s’estan
elaborant pel 2011

Taula 4.2.5-4: Estat dels Plans d’Actuació Municipal dels 18 municipis participants en l’Agenda 21 (Font: Consell Comarcal
de l’Alt Penedès. Any 2011)
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
AVINYONET DEL PENEDÈS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
AVINYONET DEL PENEDÈS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Boscos aciculifolis
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Boscols d’escleròfil·les i laurifolis
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
PEIN i Xarxa Natura 2000

Superfície (ha)
1.486,11
1.000,45
300,96
76,31
35,04
7,77
5,52

Percentatge (%)
51,02
34,35
10,33
2,62
1,20
0,27
0,19

0,63

0,02

1.285,03

44,12

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

1.883,60
515,35
2.398,95

% respecte al CO2 emès pels
habitants
18,46
5,05
23,51

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges forestals i agraris de les muntanyes de
l’Ordal, Olèrdola i Foix
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Subunitats
Els paisatges forestals i agraris de les muntanyes
de l’Ordal i les serres de les Planes Riés i les
Gonyoles
Els paisatges forestals d’Olèrdola
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)
Zona d’interès connector local (ZIC-L)

RISCOS NATURALS
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Mitjà
Baix
Sense dades
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
AVINYONET DEL PENEDÈS

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat-en realització durant el 2011
Neucat:
recomanat
Inuncat:
no recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
obligat-realitzat i pendent d’homologació
Plaseqcat:
no recomanat

Document I. Memòria Descriptiva
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
CASTELLVÍ DE LA MARCA

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
CASTELLVÍ DE LA MARCA

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Boscos aciculifolis
Ciutats, pobles i àrees industrials
Conreus herbacis
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Boscols d’escleròfil·les i laurifolis
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Aigües corrents
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
PEIN i Xarxa Natura 2000

Superfície (ha)
1.823,31
403,06
360,37
61,32
53,38
43,96
33,27
27,39
18,12
10,06

Percentatge (%)
64,19
14,19
12,69
2,16
1,88
1,55
1,17
0,96
0,64
0,35

6,20

0,22

665,86

23,44

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

2.580,90
741,40
3.322,30

% respecte al CO2 emès pels
habitants
24,54
7,05
31,58

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats

Subunitats

Paisatges forestals i agraris de les serres de Mediona i
les muntanyes de Pontons

Els paisatges forestals de les muntanyes de
Pontons

Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Sistemes naturals i agraris: Fitxes municipals
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
CASTELLVÍ DE LA MARCA

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat-realitzat i homologat en data 17/11/1999
Neucat:
recomanat
Inuncat:
recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
obligat-realitzat i pendent d’homologació
Plaseqcat:
no recomanat

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Sistemes naturals i agraris: Fitxes municipals
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
EL PLA DEL PENEDÈS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
EL PLA DEL PENEDÈS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos aciculifolis
PEIN i Xarxa Natura 2000

Superfície (ha)
791,25
126,25
22,40
9,34
0

Percentatge (%)
83,36
13,30
2,36
0,98
0

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

470,83
321,20
792,03

% respecte al CO2 emès pels
habitants
9,10
6,21
15,31

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats

Subunitats

Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Els paisatges agroforestals de la vall de riu de
Bitlles
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No
CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)
Zona especial d’interès connector associada a espai fluvial (ZEIC-R)
Zona d’interès connector local (ZIC-L)
RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
no recomanat
Neucat:
recomanat
Inuncat:
no recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Sistemes naturals i agraris: Fitxes municipals
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
FONT-RUBÍ

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
FONT-RUBÍ

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Boscos aciculifolis
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Ciutats, pobles i àrees industrials
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Conreus herbacis
Boscos d’escleròfil·les i laurifolis
PEIN i Xarxa Natura 2000

Superfície (ha)
2.523,20
660,96
184,96
176,09

Percentatge (%)
67,39
17,65
4,94
4,70

126,67

3,38

36,63
15,15
12,27
8,47
432,37

0,98
0,40
0,33
0,23
11,55

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

3.829,61
959,75
4.789,36

% respecte al CO2 emès pels
habitants
40,88
10,24
51,12

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges forestals i agraris de les serres de
Mediona i les muntanyes de Pontons
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Subunitats
Els paisatges forestals de les muntanyes de
Pontons
Els paisatges forestals i agraris de la capçalera del
Mediona
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

Document I. Memòria Descriptiva
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
FONT-RUBÍ

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat-realitzat i homologat en data 22/10/2009
Neucat:
recomanat-realitzat i homologat en data 22/10/2009
Inuncat:
recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat

Document I. Memòria Descriptiva
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
LA GRANADA

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
PEIN i Xarxa Natura 2000

Superfície (ha)
599,64
46,09
7,44
0,00

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Sistemes naturals i agraris: Fitxes municipals

Percentatge (%)
91,08
7,06
1,14
0,00
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
LA GRANADA

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

54,83
226,05
280,88

% respecte al CO2 emès pels
habitants
0,49
2,03
2,52

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Subunitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS:
Zona d’interès connector local (ZIC-L)

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

No
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
no recomanat
Neucat:
recomanat
Inuncat:
no recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
obligat-elaborat i pendent d’homologació
Plaseqcat:
no recomanat

Document I. Memòria Descriptiva
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
LES CABANYES

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Ciutats, pobles i àrees industrials
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
PEIN i Xarxa Natura 2000

Superfície (ha)
96,85
17,58

Percentatge (%)
84,08
15,26

0,75

0,66

0,00

0,00

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Sistemes naturals i agraris: Fitxes municipals
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
LES CABANYES

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

10,45
31,35
41,80

% respecte al CO2 emès pels
habitants
0,22
0,67
0,89

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Subunitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS: No

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

No
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
no recomanat
Neucat:
recomanat
Inuncat:
no recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat

Document I. Memòria Descriptiva
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
MEDIONA

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
MEDIONA

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom

Superfície (ha)
1.572,40
927,91
731,88
659,43

Boscos aciculifolis
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Conreus herbacis
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos d’escleròfil·les i laurifolis
Bosquines i matollars de muntanya i d’ambients
frescals de terra baixa
Boscos caducifolis, planifolis
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Matollars i formacions herbàcies de sòls salins o
guixencs
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats
PEIN i Xarxa Natura 2000

Percentatge (%)
33,07
19,51
15,39
13,87

331,92

6,98

247,49
187,33

5,20
3,94

42,29

0,89

23,74
13,08

0,50
0,28

11,87

0,25

5,83
490,87

0,12
10,32

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

9.942,56
380,05
10.322,61

% respecte al CO2 emès pels
habitants
26,89
1,03
27,92

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès
Paisatges forestals i agraris de les serres de Mediona i
les muntanyes de Pontons

Subunitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana
Els paisatges forestals i agraris de la capçalera del
Mediona
Els paisatges forestals de les muntanyes de
Pontons

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)

Document I. Memòria Descriptiva
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

MUNICIPI:
MEDIONA

Sí
Intensitat VI
Mitjà
Baix
sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat-realitzat i pendent d’homologació
Neucat:
obligat-en elaboració
Inuncat:
recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat

Document I. Memòria Descriptiva
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
OLESA DE BONESVALLS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
OLESA DE BONESVALLS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Boscos aciculifolis
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos d’escleròfil·les i laurifolis
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals

Superfície (ha)
1.440,31
1.074,11
185,19
181,24
142,40
13,08

PEIN i Xarxa Natura 2000

2.363,95

Percentatge (%)
46,78
34,88
6,01
5,89
4,62
0,28
76,77

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

6.235,85
57,2
6.293,05

% respecte al CO2 emès pels
habitants
8,33
0,08
8,41

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges forestals i agraris de les muntanyes de
l’Ordal, Olèrdola i Foix

Subunitats
Els paisatges forestals i agraris de les muntanyes
de l’Ordal i les serres de les Planes, Riés i les
Gonyoles

ARBRES MONUMENTALS: No
CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)
Zona d’interès connector local (ZIC-L)
RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Mitjà
Baix
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat-realitzat i homologat en data 16/07/1998
Neucat:
recomanat
Inuncat:
obligat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat

Document I. Memòria Descriptiva
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
PACS DEL PENEDÈS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
PACS DEL PENEDÈS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos aciculifolis
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

Superfície (ha)
494,69
49,28
34,56
27,04

PEIN i Xarxa Natura 2000

Percentatge (%)
78,96
7,87
5,52
4,32

18,84

3,01

2,09

0,33

0,00

0,00

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

227,63
172,15
399,78

% respecte al CO2 emès pels
habitants
0,17
0,13
0,30

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Subunitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS:
Zona especial d’interès connector associada a espai fluvial (ZEIC-R)

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
no recomanat
Neucat:
recomanat
Inuncat:
obligat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Sistemes naturals i agraris: Fitxes municipals
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
PONTONS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
PONTONS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Boscos aciculifolis
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos d’escleròfil·les i laurifolis
Conreus herbacis
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits

Superfície (ha)
1.120,90
536,28
457,61
183,11
139,03
66,03

PEIN i Xarxa Natura 2000

Percentatge (%)
43,50
20,81
17,76
7,11
5,40
2,56

58,10

2,25

8,01

0,31

58,10

2,25

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

3.123,52
130,35
3.253,87

% respecte al CO2 emès pels
habitants
121,35
5,06
126,41

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges forestals i agraris de les serres de
Mediona i les muntanyes de Pontons

Subunitats
Els paisatges forestals de les muntanyes de
Pontons

ARBRES MONUMENTALS: No
CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)
RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Mitjà
Baix
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat
Neucat:
obligat
Inuncat:
obligat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Sistemes naturals i agraris: Fitxes municipals
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
PUIGDÀLBER

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
PEIN i Xarxa Natura 2000

Superfície (ha)
38,55
8,89
0,25

Percentatge (%)
80,84
18,64
0,52

0,00

0,00
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
PUIGDÀLBER

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

1,27
12,65
13,92

% respecte al CO2 emès pels
habitants
0,04
0,44
0,48

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Subunitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS: No

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

No
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
no recomanat
Neucat:
recomanat
Inuncat:
no recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
SANT CUGAT SESGARRIGUES

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
SANT CUGAT SESGARRIGUES

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Boscos aciculifolis
Ciutats, pobles i àrees industrials
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

Superfície (ha)
567,15
24,54
24,15
7,95

PEIN i Xarxa Natura 2000

Percentatge (%)
90,92
3,93
3,87
1,28

24,65

3,95

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

215,75
213,40
429,15

% respecte al CO2 emès pels
habitants
1,67
1,65
3,32

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges forestals i agraris de les muntanyes de
l’Ordal, Olèrdola i Foix
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Subunitats
Els paisatges forestals i agraris de les muntanyes
de l’Ordal i les serres de les Planes, Riés i les
Gonyoles
Els paisatges urbans de Vilafranca del Penedès i Els
Monjos
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No
CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)
RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

No
Intensitat VI
Mitjà
Baix
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat
Neucat:
recomanat
Inuncat:
obligat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
SANT MARTÍ SARROCA

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
SANT MARTÍ SARROCA

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Boscos aciculifolis
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats
Conreus herbacis
Aigües corrents

Superfície (ha)
2.439,89
467,52
384,68
97,47
78,53

PEIN i Xarxa Natura 2000

Percentatge (%)
69,35
13,29
10,93
2,77
2,23

26,83

0,76

19,03
3,64
0,56

0,54
0,10
0,02

258,76

7,36

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

2.931,38
878,90
3.810,28

% respecte al CO2 emès pels
habitants
17,33
5,20
22,52

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges forestals i agraris de les serres de
Mediona i les muntanyes de Pontons
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Subunitats
Els paisatges forestals de les muntanyes de
Pontons
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)
Zona especial d’interès connector associada a espai fluvial (ZEIC-R)

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades
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PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat
Neucat:
recomanat
Inuncat:
obligat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Boscos aciculifolis
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Ciutats, pobles i àrees industrials
Conreus herbacis
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Bosquines i matollars de muntanya i d’ambients
frescals de terra baixa
Boscos d’escleròfil·les i laurifolis

Superfície (ha)
647,93
332,78
141,93

PEIN i Xarxa Natura 2000

Percentatge (%)
46,80
24,04
10,25

92,20

6,66

63,30
47,50
36,82
17,75

4,57
3,43
2,66
1,28

3,06

0,22

1,13

0,08

0,00

0,00

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

1.701,46
132,00
1.833,46

% respecte al CO2 emès pels
habitants
3,10
0,24
3,34

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats
Els paisatges forestals i agraris de les serres de
Mediona i les muntanyes de Pontons
Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Subunitats
Els paisatges forestals de les muntanyes de
Pontons
Els paisatges forestals i agraris de la capçalera del
Mediona
Els paisatges agroforestals de la vall de riu Bitlles
Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)
Zona especial d’interès connector associada a espai fluvial (ZEIC-R)
Zona d’interès connector local (ZIC-L)

Document I. Memòria Descriptiva
Aspectes estructurals. Sistemes naturals i agraris: Fitxes municipals

458

Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès

FITXA DE SISTEMES NATURALS

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

MUNICIPI:
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

Sí
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat-elaborat i pendent d’homologació
Neucat:
recomanat-elaborat i homologat
Inuncat:
recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
SANTA FE DEL PENEDÈS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Ciutats, pobles i àrees industrials

Superfície (ha)
314,15
21,85
3,79

Percentatge (%)
92,46
6,43
1,12

0,00

0,00

PEIN i Xarxa Natura 2000

EMBORNALS DE CO2
Embornals
Bosc
Vinya
Total

t CO2 acumulat/any
114,91
113,85
228,76

% respecte al CO2 emès pels
habitants
5,69
5,63
11,32
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
SANTA FE DEL PENEDÈS

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats

Subunitats

Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS:
Zona d’interès connector local (ZIC-L)

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

No
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
no recomanat
Neucat:
recomanat
Inuncat:
no recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
TORRELAVIT

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
TORRELAVIT

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Boscos aciculifolis
Conreus herbacis
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos d’escleròfil·les i laurifolis
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

Superfície (ha)
1.625,36
332,55
92,77
156,14

PEIN i Xarxa Natura 2000

Percentatge (%)
68,70
14,06
9,32
6,60

65,46

2,77

54,79
16,58
13,80
8,46

2,32
0,70
0,58
0,36

0,00

0,00

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

2.020,35
519,20
2.539,55

% respecte al CO2 emès pels
habitants
15,05
3,87
18,92

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats

Subunitats
Els paisatges vitivinícoles de la plana

Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès
Els paisatges agroforestals de la vall de riu Bitlles

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS:
Zona d’interès connector local (ZIC-L)
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)
Zona especial d’interès connector associada a espai fluvial (ZEIC-R)

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades
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PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
obligat-realitzat i homologat en data 22/09/1998
Neucat:
recomanat
Inuncat:
obligat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
TORRELLES DE FOIX

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
TORRELLES DE FOIX

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Boscos aciculifolis
Ciutats, pobles i àrees industrials
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Boscos d’escleròfil·les i laurifolis
Conreus herbacis
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Bosquines i matollars de muntanya i d’ambients
frescals de terra baixa
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats

Superfície (ha)
1.296,36
1.066,27
797,43
207,64

PEIN i Xarxa Natura 2000

Percentatge (%)
35,03
28,81
21,55
5,61

157,65

4,26

52,17
43,40
42,74
33,72

1,41
1,17
1,15
0,91

0,27

0,01

3,09

0,08

1.479,98

39,99

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

4.519,52
380,05
4.899,57

% respecte al CO2 emès pels
habitants
31,77
2,67
34,45

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats

Subunitats

Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Els paisatges vitivinícoles de la plana

Paisatges forestals i agraris de les serres de Mediona i
les muntanyes de Pontons

Els paisatges forestals de les muntanyes de
Pontons

ARBRES MONUMENTALS:
Ametller de Can Cervera (Prunus dulcis)
CONNECTORS:
Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P)
RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

Sí
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
TORRELLES DE FOIX

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
obligat
Infocat:
obligat-en realització
Neucat:
recomanat
Inuncat:
obligat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
VILOBÍ DEL PENEDÈS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS

HÀBITATS I ESPAIS PROTEGITS
Nom
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres
Ciutats, pobles i àrees industrials
Boscos aciculifolis
Boscos i bosquines de ribera o llocs molt humits
PEIN i Xarxa Natura 2000

Superfície (ha)
830,06
71,20
21,58

Percentatge (%)
88,96
7,63
2,31

10,21

1,09

0,00

0,00
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FITXA DE SISTEMES NATURALS

MUNICIPI:
VILOBÍ DEL PENEDÈS

EMBORNALS DE CO2
Embornals

t CO2 acumulat/any

Bosc
Vinya
Total

175,74
371,80
547,54

% respecte al CO2 emès pels
habitants
2,36
4,99
7,35

UNITATS I SUBUNITATS DEL PAISATGE
Unitats

Subunitats

Els paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès

Els paisatges vitivinícoles de la plana

ARBRES MONUMENTALS: No

CONNECTORS: No

RISCOS NATURALS:
Alt risc d’incendi:
Risc sísmic:
Risc d’esllavissades:
Risc d’esfondraments:
Risc d’inundació:

No
Intensitat VI
Baix
Mitjà
Sense dades

PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
Risc bàsic:
no recomanat
Infocat:
no recomanat
Neucat:
recomanat
Inuncat:
no recomanat
Sismicat:
recomanat
Transcat:
no recomanat
Plaseqcat:
no recomanat
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