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1. CARACTARÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA
Aquesta Memòria Ambiental es redacta d’acord amb el que preveu l’article 115 d) del
Decret 305/2006, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en
relació amb l’article 24 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes.
A continuació es presenten les dades bàsiques del Pla:
Taula 1. Dades bàsiques del Pla.
Tipus de pla

Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Canyelles

Òrgan promotor

Ajuntament de Canyelles

Municipi/s

Canyelles

Vegueria

Regió Metropolitana de Barcelona

Plans territorials i urbanístics
aprovats i de rang superior
que inclouen l’àmbit del pla

Pla territorial general de Catalunya (aprovat per la Llei 1/1995, de
16 de març)
Pla Territorial Metropolità de Barcelona
definitivament el 20 d’abril de 2010.

(PTMB),

Superfície de l’àmbit del Pla

14,2 km2

Sòl urbà i urbanitzable actual

194,44 ha de sòl urbà i 273,88 ha de sòl urbanitzable

Sòl urbà i urbanitzable previst
pel pla

267,91 ha de sòl urbà i 130,36 ha de sòl urbanitzable

Altres actuacions remarcables

-

aprovat

Estudi Xavier Mayor et al SL
Equips/s redactor/s dels
documents d’avaluació
ambiental

Director: Xavier Mayor Farguell
Tècnic/es: Júlia Barba Miralpeix, Laia Caballero Jiménez, Clara
Montaner Augé

Font: Elaboració pròpia.

1.1. OBJECTIUS DEL PLA
Els criteris i objectius que defineixin el model del POUM de Canyelles es presentaven
en el document de l’Avanç de planejament, i un cop depurats i matisats aquells
aspectes que han estat objecte del document de referència i de l’Informe Urbanístic i
Territorial els objectius més significatius en l’ordenació del territori són els següents:
-

Adoptar una estructura urbana densa, compacta i complexa integrant els
desenvolupaments urbanístics en la matriu física.

-

Protegir els recursos hídrics i els cursos fluvials i els seus entorns, prevenint els
riscos hidrològics i fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la qualitat de
l’aigua.

-

Ordenar el sòl no urbanitzable preservant les àrees i elements de valor natural, i
establint una xarxa d’espais d’interès natural i agrícola, físicament contínua i
permeable, i connectada amb les xarxes urbanes.

1.2. PRINCIPALS DETERMINACIONS DEL PLA
Les principals determinacions del Pla són, en síntesi, les següents:
Generals:

Memòria Ambiental
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-

No es preveuen noves ocupacions de sòl que no siguin per la satisfacció de
necessitats d’equipaments i serveis.

-

Reconsiderar els usos i transformar les àrees no consolidades seguint un model
de compacitat i diversitat d’usos, en contra del model actual dispers i
unifuncional.

Sòl residencial:
-

Conservació i manteniment del nucli històric de Canyelles i del Castell com a
element dinamitzador i atractor del municipi.

-

Actuacions d’urbanització i reestructuració a les urbanitzacions.

-

Actuacions de redefinició de l’ordenació a les urbanitzacions.

-

Reserva de zones de serveis a les urbanitzacions.

Sòl industrial:
-

Manteniment de l’actual sòl industrial d'acord amb el planejament vigent.

Espais lliures:
-

Creació d’un Parc Central al municipi unint el parc de Can Dori i el del nucli antic.

-

Actuacions de recuperació dels jardins urbans en punts estratègics i de
centralitat a les urbanitzacions.

Equipaments:
-

Nova zona per equipament docent, sanitari i esportiu al nucli de Can Dori.

-

Recollir i incorporar el Pla parcial de delimitació en tràmit per a l’ús d’equipament
socio-sanitari a l’antic edifici de Muntanya del Mar.

Xarxa de serveis:
-

El Pla incorporarà les determinacions pel desenvolupament del Pla Director de
l’aigua.

-

Per a la xarxa de sanejament d’aigua el Pla contempla l’execució de les
actuacions existents o en redacció i preveu noves necessitats.

Infraestructures de transport i mobilitat:
-

Reserva de sòl per a la Línia Orbital Ferroviària.

-

Integració al POUM de la nova variant de la carretera C-15.

-

Conversió a una via Cívica a la part central de l’antic traçat de la carretera C-15.

-

Creació d’itineraris per vianants i bicicletes al tram de l’antic traçat de la carretera
C-15 que enllaça amb les urbanitzacions.

-

Reserva de terrenys per aparcament als espais que han quedat lliures de l’antic
traçat de la carretera C-15.

-

Establiment d’una xarxa viària i de transport públic que comuniqui les
urbanitzacions amb el nucli.

Sòl no urbanitzable:

2

-

Classificació de sòl no urbanitzable dels espais inclosos al PEIN d’Olèrdola.

-

Classificació del sòl no urbanitzable en funció de la seva qualitat ecològica i
paisatgística.

-

Delimitació de zones d’especial interès per a la connectivitat ecològica.

-

Classificació del sòl no urbanitzable de l’àrea actualment ocupada per les
instal·lacions industrials de l’empresa Pirotècnia Igual.

Memòria Ambiental
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ
2.1. RAONS PER SOTMETRE EL PLA A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL
D’acord amb el que estableix l’article 5 i l’annex I de la Llei 6/2009, s’han de sotmetre a
avaluació ambiental els següents instruments de planejament urbanístic:
a) Els plans d’ordenació urbanística municipal.
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació.
c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de
construccions destinades a les activitats de càmping i també el planejament urbanístic derivat
que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i de serveis
comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d’instal·lacions i d’obres necessàries per a la
prestació de serveis tècnics, d’estacions de subministrament de carburants i de prestació
d’altres serveis de la xarxa viària. Els plans en què, per les característiques i la poca entitat, es
constati, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes
significatius en el medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. A aquests efectes, el
promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar de
l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, declari
la no subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la
resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la
resolució d’exempció d’avaluació en aquest termini, s’entén que la sol·licitud ha estat
desestimada.
d) Els plans i els programes que estableixen el marc per a la futura autorització de
projectes i d’activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canyelles es troba inclòs en el supòsit
previst en la lletra a) de la Llei 6/2009. Per tant, cal sotmetre’l a avaluació ambiental.
2.2. HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
La taula que segueix fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental que s’han seguit
i dels documents elaborats en cada fase del procés, i en fa constar algunes dades de
referència com la data o la localització dels documents per a la seva consulta.

Desembre 2011 a abril 2012

Dades

Taula 2. Històric del procés d’avaluació ambiental.
Fases de
la
tramitació
del Pla

Fases de l’avaluació
ambiental

Documents
generats

Avaluació
de l’Avanç
de Pla

Definició de l’abast I:
Diagnosi ambiental
del territori,
identificació dels
objectius ambientals,
definició
d’alternatives i
justificació de
l’alternativa escollida

Informació
pública

Definició de l’abast II:
Fixació de l’abast de
l’avaluació ambiental

Memòria Ambiental

Òrgan
responsable

Data
d’emissió/
publicació

Localització
per al seva
consulta

Avanç del
Pla, que ha
d’incloure
l’ISA
preliminar

Promotor

29 de
desembre
de 2011

BOPB (Núm.
de registre:
02201103069
8)

Document
de referència

Òrgan
ambiental

18 d’abril
de 2012
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Gener 2014 a juliol 2014

Dades

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Fases de
la
tramitació
del Pla

Fases de l’avaluació
ambiental

Documents
generats

Aprovació
inicial del
pla

Avaluació ambiental
del Pla i detall dels
impactes i mesures
correctores

Aprovació
inicial del
Pla, que ha
d’incloure
l’ISA

Consultes sobre el
Pla i l’ISA. Presa en
consideració del
resultat

Informació
pública

Resolució de l’òrgan
ambiental donant la
seva conformitat a la
proposta de Memòria
Ambiental

Pendent

Juny 2016

Aprovació
provisional

Presa en
consideració de la
memòria i l’ISA en el
Pla

Data
d’emissió/
publicació

Localització
per al seva
consulta

Promotor

9 de gener
de 2014

BOPB (Núm.
de registre:
02201303273
4) i DOGC
(Núm. 6534)

Informe
relatiu a
l’Aprovació
inicial

Òrgan
ambiental

20 de juny
de 2014

Banc de
dades
d'avaluació
ambiental

Projecte de
Pla que cal
sotmetre a
Aprovació
provisional.
Inclou
proposta de
Memòria
Ambiental i
ISA refet.

Promotor

Març 2015

Informe
sobre la
proposta de
Memòria
Ambiental

Òrgan
ambiental

4 d’agost
de 2015

Memòria
ambiental

Promotor

Juny 2016

Resolució de
l’òrgan
ambiental de
conformitat
amb la
Memòria
Ambiental

Òrgan
ambiental

Pendent

-

Aprovació
provisional
del Pla

Promotor

Pendent

-

Òrgan
responsable

-

Banc de
dades
d'avaluació
ambiental

Font: Elaboració pròpia.
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3. AVAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
En data 20 de desembre de 2011, el promotor del Pla va presentar a l’òrgan ambiental
un Avanç de l’instrument de planejament junt amb l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
Preliminar, a fi de sol·licitar l’emissió del document de referència (DR).
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar contenia els apartats següents:
1. INTRODUCCIÓ
2. MARC LEGAL
3. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN
L’ÀMBIT DEL PLA
3.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants
3.1.1. Territori i ocupació del sòl
3.1.2. Població i mobilitat
3.1.3. Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general
3.1.4. Cicle de l’aigua
3.1.5. Ambient atmosfèric
3.1.6. Energia
3.1.7. Gestió dels materials i dels residus
3.1.8. Paisatge
3.1.9. Patrimoni històric, arquitectònic i cultural
3.1.10. Riscos ambientals
3.2. Objectius de protecció ambiental d’obligació
3.3. Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del Pla
4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ
PROPOSADA
4.1. Descripció de les alternatives d’ordenació considerades
4.1.1. Pla General d’Ordenació Urbana de 1987. Alternativa 0
4.1.2. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 2012. Alternativa 1
4.2. Avaluació ambiental de les alternatives d’ordenació considerades
4.3. Justificació ambiental de l’alternativa escollida
Així, el contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar s’ajusta a les
determinacions del punt d) de l’article 106.2, i de l’article 70 del Reglament de la Llei
d’urbanisme (Decret 305/2006).
Prenent com a base l’Avanç del Pla i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar,
l’òrgan ambiental va emetre, amb data de 18 d’abril de 2012, el document de referència que
determina l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i els criteris, objectius i principis
ambientals aplicables, i identifica les administracions públiques afectades i el públic interessat.
A continuació es resumeixen les determinacions principals del document de referència.
Taula 3. Determinacions del document de referència.
Determinacions del document de referència
3. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del Pla
3.1. Descripció dels
aspectes i elements
ambientalment rellevants

Pel que fa al medi biòtic, i segons l’informe de l’Àrea del Medi
Natural, tot i que l’ISAP determina que el terme no acull àrees
d’interès faunístic, n’inclou una que es correspon amb una àrea
de campeig de l’àliga cuabarrada.

3.2. Objectius de
protecció ambiental

L’ISAP inclou la referència de l’aprovació inicial del PTMB, de
manera que caldrà incloure la referència a la seva aprovació

Memòria Ambiental
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Determinacions del document de referència
d’obligació

definitiva per l’acord GOV/77/2010, de 20 d’abril. En aquest
sentit, cal tenir en compte que entre l’aprovació inicial i la
definitiva, les estratègies del sistema d’assentaments i del
sistema d’espais oberts han canviat al terme municipal de
Canyelles.
Cal destacar que la descripció ambiental de l’ISAP inclou la
referència al PEPMFP de l’espai natural d’Olèrdola, aprovat en
data 11 de novembre de 1992, i modificat el 2 de desembre de
1997. També caldrà tenir en compte que el terme municipal
abasta una petita part de l’àmbit del Massís del Garraf, el qual
disposa d’un PEPMFP.

3.3. Objectius i criteris
ambientals adoptats en la
redacció del Pla

A partir de l’anàlisi de tots els objectius i criteris descrits a
l’ISAP, el DR incorpora aquells que s’han considerat oportuns,
així com també aquells nous o matisats. Així mateix, els dos
nivells s’han fet correspondre, per un costat amb els objectius
de l’avaluació ambiental, i per un altre costat amb les línies guia
o criteris ambientals específics a seguir per l’assoliment dels
primers. En quant a la jerarquització, val a dir que el document
disposa els objectius i criteris ambientals per ordre jeràrquic
d’importància.

4. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada
4.1. Descripció de les
alternatives d’ordenació
considerades

El DR no fa consideracions.

4.2. Avaluació ambiental
de les alternatives
d’ordenació considerades

El DR no fa consideracions.

4.3. Justificació ambiental
de l’alternativa escollida

L’ISA ha d’incloure un anàlisi de cada una de les alternatives
plantejades en contrast amb els objectius i criteris ambientals
incorporats en el DR, per tal de fornir un anàlisi de tots els
vectors ambientals i ajudar a justificar la proposta que comporti
menys impacte sobre el medi ambient.

Altres determinacions del document de referència (DR)
Quant al sòl no urbanitzable, en concret els àmbits d’especial interès per a la connectivitat
ecològica, es constata que l’ISAP inclou la identificació de 4 espais que ni la memòria ni el
plànol de proposa (A.1) no inclouen de la mateixa manera, atès que els atorga la qualificació
de sòl no urbanitzable bàsica (espais biodiversos d’interès general). Atesa la importància a
nivell municipal d’aquestes zones, caldrà que la proposta de zonificació estableixi en
aquestes zones les qualificacions d’especial interès.
Respecte a la protecció contra els incendis forestals dels nuclis habitats, val a dir que l’ISAP
inclou una taula d’anàlisi de cada un d’ells, en el qual es detecten mancances pel que fa als
plans i franges d’autoprotecció, de manera que caldrà completar les determinacions
adequades en aquest sentit per cadascun dels sectors proposats.
En relació amb els diferents àmbits de planejament i les estratègies de desenvolupament,
caldrà tenir en compte els aspectes definits al DR, d’acord amb els objectius i criteris
ambientals establerts:
-

6

En la zona de nova centralitat i Parc central caldrà tenir en compte que el torrent de Prubí
transcorre pel bell mig del sector, de manera que la seva ordenació haurà de respectar la
directriu de preservació front els riscos d’inundació, així com la morfologia i estructura
ecològica del seu curs.
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Determinacions del document de referència
-

En la nova zona d’activitats cal tenir en compte que el PTMB inclou aquests terrenys en
el sistema d’espais oberts de protecció especial, els quals han de mantenir la condició
d’espai no urbanitzat, sent classificats de sòl no urbanitzable pel POUM.

-

Quant a l’àmbit situat més al sud de l’Eix cívic C-15, en la concreció de la proposta,
caldrà valorar la seva adequació al PTMB tenint en compte que abasta part del sistema
d’espais oberts de protecció especial, així com la presència d’un HIC i pendents >20%. A
més, aquests terrenys són la única continuïtat ecològica entre el SNU de la part oest del
municipi i el del municipi veí de Vilanova i la Geltrú.

-

Pel que fa a les connexions entre nuclis i urbanitzacions caldrà vetllar per a què les
actuacions a desenvolupar en estadis posteriors del present planejament respectin i
s’integrin en l’estructura natural dels terrenys per on discorreran, especialment pel que fa
al manteniment de la permeabilitat dels sòls.

-

El Pla proposa la reordenació de Can Rigol i la reducció d’un PMU, que caldrà tenir en
compte en la seva ordenació l’alliberament dels terrenys amb pendent superior al 20% i
els boscos d’HIC existents, situats al sud del sector.

-

Pel que fa a l’estratègia de reducció-extinció de la urbanització Vora-Sitges, el Pla no fa
cap referència. Caldrà valorar la seva adequació, atenent que aquesta estratègia
permetria l’alliberament de sòl amb més pendent (>20%) i cobert amb boscos catalogats
com a HIC.

-

A la urbanització Muntanya de mar, cal tenir en compte:
-

El Puig de les Forques és reconegut per l’ISA del PTMB com de valor ambiental pel
seu interès natural com a espai forestal arbori d’interès per a la flora i la vegetació.

-

La part més a l’oest de la urbanització, línia de la carena del Puig de les Forques, és
reconeguda com a fons escènic de la zona, ja que conforma una visual paisatgística
en sí mateixa, atesa l’alçada i el pendent del turó, de manera que l’impacte
paisatgístic de la urbanització és prou important atès el seu emplaçament.

-

La urbanització és assenyalada com d’interès per a la connectivitat ecològica per
l’annex 3 de l’ISA del PTMB.

-

La totalitat dels terrenys inclosos en el sector tenen pendents >20%.

-

El DR sobre el PP de delimitació de la urbanització (emès el 19 de maig 2009 per la
OTTAA) en el qual s’efectuen un seguit de consideracions que caldrà tenir en compte
en la determinació de la proposta en aquest àmbit.

-

Caldrà valorar la possibilitat d’enderrocar les edificacions en ruïna i/o abandonades
així com l’alliberament de qualsevol construcció futura dels sòls afectats.

-

Pel que fa a les Palmeres, es trobaria oportú minimitzar les edificacions en les parcel·les
encara pendents en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb
pendents elevats.

-

Quant a la Cogullada 1 i la Cogullada 2, a la part més a l’oest amb classificació de sòl
urbà, la proposta continua classificant de sòl urbà una peça que es troba dins els límits
de l’EIN. Si be el límit del PEPMFP de l’espai natural d’Olèrdola exclou aquesta part del
sòl urbà dels seus límits, es recorda que fins que no s’aprovi definitivament el PE que
delimiti amb precisió l’EIN amb els mecanismes que estableix la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d’espais naturals, la delimitació del PEIN a escala 1:50.000 és la inclosa en el
Decret 328/1992, de 14 de desembre.

-

Quant a la Pirotècnia Igual:
-

Cal assenyalar que les propostes que es realitzin en l’àmbit de l’activitat o adjacent
hauran de tenir en compte l’abast i les determinacions establertes en el DR sobre la
MP del POUM per a la reassignació de la zona 16c en l’àmbit de la Pirotècnia Igual.

-

Caldrà proposar mesures ambientals per tal d’afavorir la seva salvaguarda i
recuperació, mesures de prevenció contra els incendis forestals i mesures
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paisatgístiques.
Caldrà completar l’ISAP atenent a les consideracions de l’informe de l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic, de 25 de gener de 2012, relatives a la incorporació d’un balanç CO2
equivalent que sigui avaluat des del punt de vista de les dues alternatives, la definició de
mesures específiques per compensar l’impacte que pugui tenir el nou planejament en
l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i la consideració dels efectes
del canvi del clima, per tal d’incorporar elements d’adaptació en la planificació municipal,
entre d’altres.
Font: Elaboració pròpia.
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4. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT I LA SEVA QUALITAT
4.1. VALORACIÓ DE L’ESTRUCTURA FORMAL
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) s’estructura de la manera següent:
1. INTRODUCCIÓ
2. MARC LEGAL
3. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN
L’ÀMBIT DEL PLA
3.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants
3.1.1. Territori i ocupació del sòl
3.1.2. Població i mobilitat
3.1.3. Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general
3.1.4. Cicle de l’aigua
3.1.5. Ambient atmosfèric
3.1.6. Energia
3.1.7. Gestió dels materials i dels residus
3.1.8. Paisatge
3.1.9. Patrimoni històric, arquitectònic i cultural
3.1.10. Riscos ambientals
3.2. Objectius de protecció ambiental d’obligació
3.3. Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del Pla
4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ
PROPOSADA
4.1. Descripció de les alternatives d’ordenació considerades
4.1.1. Pla General d’Ordenació Urbana de 1987. Alternativa 0
4.1.2. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 2012. Alternativa 1
4.2. Avaluació ambiental de les alternatives d’ordenació considerades
4.3. Justificació ambiental de l’alternativa escollida
5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL
D’ORDENACIÓ ADOPTADA

DEL

PLA

D’ACORD

AMB

L’ALTERNATIVA

5.1. Síntesi descriptiva de l’ordenació adoptada amb possibles repercussions
ambientals significatives
5.2. Quantificació dels aspectes ambientals i ecològics afectats pel Pla
5.3. Mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient
6. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS
SOBRE EL MEDI AMBIENT
6.1. Efectes sobre els components ambientals, els recursos naturals en general i els
espais i aspectes ambientalment rellevants
6.2. Efectes ambientals de la mobilitat generada pel Pla
7. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS AMBIENTALS
7.1. Verificació de la congruència del Pla amb els objectius ambientals
7.2. Avaluació global del Pla
7.3. Mesures previstes de seguiment i supervisió
8. SÍNTESI DE L’ESTUDI
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8.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants
8.2. Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del Pla
8.3. Justificació ambiental de l’alternativa d’ordenació escollida
8.4. Avaluació global del Pla
9. BIBLIOGRAFIA
PLÀNOLS
ANNEXOS
Acompanya el document un conjunt d’annexos:
-

Annex 1. Superfície de les cobertes del sòl al municipi de Canyelles l’any 2005.

-

Annex 2. Llistat d’espècies d’aus potencialment presents al municipi de
Canyelles.

-

Annex 3. Llistat d’espècies de fauna i flora protegides potencialment presents al
municipi.

Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta a allò que estableix la normativa (article 70 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme).
Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i dependent. La definició
d’objectius ambientals s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase
de diagnosi. Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació ambiental, i
conseqüentment tant l’avaluació d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada s’han
realitzat conforme als objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, objectius, i
avaluació ambiental del Pla i de les alternatives es troben estretament lligats entre sí, de
manera que l’avaluació ambiental s’ha centrat en els aspectes ambientals més rellevants del
territori, seguint l’esquema següent:
Objectius
ambientals

Diagnosi

4.2. VALORACIÓ
AMBIENTAL

DEL

CONTINGUT

Avaluació
del Pla

DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT

Aquest apartat identifica els punts forts i febles de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental,
i avalua la incorporació de les determinacions del document de referència, l’abast de l’informe
quant a continguts i la valoració de la informació emprada.
4.2.1. Incorporació de les determinacions del document de referència
Les determinacions del document de referència han estat incorporades en l’ISA, tal
com demostra la taula següent:
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Taula 4. Incorporació de les determinacions del document de referència.
Determinacions del document de referència
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3. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del Pla
3.1. Descripció dels
aspectes i elements
ambientalment
rellevants

3.2. Objectius de
protecció ambiental
d’obligació

3.3. Objectius i criteris
ambientals adoptats
en la redacció del Pla

Pel que fa al medi biòtic, i segons l’informe de l’Àrea del Medi Natural, tot i
que l’ISAP determina que el terme no acull àrees d’interès faunístic,
n’inclou una que es correspon amb una àrea de campeig de l’àliga
cuabarrada.

El capítol 3.1.3. Biodiversitat, permeabilitat ecològica i
patrimoni natural general s’estructura en 7
subapartats, d’entre els quals, en l’apartat Espais
Naturals Protegits inclou la descripció de l’àrea
d’interès faunístic.

L’ISAP inclou la referència de l’aprovació inicial del PTMB, de manera que
caldrà incloure la referència a la seva aprovació definitiva per l’acord
GOV/77/2010, de 20 d’abril. En aquest sentit, cal tenir en compte que entre
l’aprovació inicial i la definitiva, les estratègies del sistema d’assentaments i
del sistema d’espais oberts han canviat al terme municipal de Canyelles.

En el capítol 3.2. Objectius de protecció ambiental
d’obligació, concretament en el subapartat
Planejament de rang superior, s’especifiquen les
determinacions del PTMB aprovat definitivament el 20
d’abril de 2010.

Cal destacar que la descripció ambiental de l’ISAP inclou la referència al
PEPMFP de l’espai natural d’Olèrdola, aprovat en data 11 de novembre de
1992, i modificat el 2 de desembre de 1997. També caldrà tenir en compte
que el terme municipal abasta una petita part de l’àmbit del Massís del
Garraf, el qual disposa d’un PEPMFP.

En el capítol 3.1.3. Biodiversitat, permeabilitat
ecològica i patrimoni natural general, i, en concret, en
l’apartat Espais Naturals Protegits es fa referència a
aquest petit espai del terme municipal inclòs en
l’àmbit del Massís del Garraf i el PEPMFP.

A partir de l’anàlisi de tots els objectius i criteris descrits a l’ISAP, el DR
incorpora aquells que s’han considerat oportuns, així com també aquells
nous o matisats. Així mateix, els dos nivells s’han fet correspondre, per un
costat amb els objectius de l’avaluació ambiental, i per un altre costat amb
les línies guia o criteris ambientals específics a seguir per l’assoliment dels
primers. En quant a la jerarquització, val a dir que el document disposa els
objectius i criteris ambientals per ordre jeràrquic d’importància.

S’incorporen els objectius i criteris ambientals descrits
al DR a l’apartat 3.3. Objectius i criteris ambientals
adoptats en la redacció del Pla.

4. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada
4.1. Descripció de les
alternatives
d’ordenació
considerades

Memòria Ambiental

El DR no fa consideracions.

-

11

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Juny 2016

Determinacions del document de referència

Grau d’incorporació a l’ISA

4.2. Avaluació
ambiental de les
alternatives
d’ordenació
considerades

El DR no fa consideracions.

Tot i que el DR no fa consideracions al respecte,
l’avaluació ambiental de les alternatives respecte els
objectius ambientals s’ha hagut de reavaluar ja que
els objectius i criteris ambientals han estat redactats
de nou pel mateix DR. Per tant, la reavaluació s’inclou
a l’apartat 4.2. Avaluació ambiental de les alternatives
d’ordenació considerades.

L’ISA ha d’incloure una anàlisi de cada una de les alternatives plantejades
en contrast amb els objectius i criteris ambientals incorporats en el DR, per
tal de fornir un anàlisi de tots els vectors ambientals i ajudar a justificar la
proposta que comporti menys impacte sobre el medi ambient.

L’anàlisi de cada alternativa en relació amb els criteris
ambientals s’ha incorporat a l’apartat 4.2. Avaluació
ambiental de les alternatives d’ordenació
considerades. En aquest apartat 4.3. Justificació
ambiental de l’alternativa escollida s’inclou un gràfic
resum d’aquesta anàlisi per tal de justificar
l’alternativa escollida.

4.3. Justificació
ambiental de
l’alternativa escollida

Altres determinacions del document de referència (DR)

Quant al sòl no urbanitzable, en concret els àmbits d’especial interès per a la connectivitat ecològica,
es constata que l’ISAP inclou la identificació de 4 espais que ni la memòria ni el plànol de proposa
(A.1) no inclouen de la mateixa manera, atès que els atorga la qualificació de sòl no urbanitzable
bàsica (espais biodiversos d’interès general). Atesa la importància a nivell municipal d’aquestes
zones, caldrà que la proposta de zonificació estableixi en aquestes zones les qualificacions
d’especial interès.

12

En el Plànol O2.Sòl no urbanitzable es diferencien
l’Espai natural d’Olèrdola (PEIN), els espais
biodiversos, la riera de Vilafranca com a sistema
hidràulic, els espais agrícoles i la zona d’usos
especials. Així doncs, en aquest apartat s’inclouen els
espais que tenen un interès general i els que per la
seva ubicació desenvolupen una funció ecològica
important, tant a nivell general de Catalunya com a
nivell local de Canyelles, per composició, estat de
conservació, permeabilitat, connectivitat del territori, i
valors paisatgístics.
S’han determinat 3 àmbits d’interès per a la
connectivitat ecològica al terme. Tot i que aquests
àmbits no es diferencien en el plànol d'ordenació
esmentat, aquests espais queden inclosos en un
sistema territorial integrat d’espais oberts que ofereix
un continu de sòl no urbanitzable per tot el territori, i
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en el qual s’hauran d’assegurar unes determinades
condicions ecològiques.
Així doncs, els àmbits d'interès per a la connectivitat
ecològica no esdevenen una proposta concreta de
l’ordenació, perquè la proposta d’ordenació del POUM
en els espais on es situen aquests àmbits ja és
coherent amb el seu interès connector (veure punt
4.2.Descricpció del model d’ordenació de l'ISA, dins
de 4. Justificació de la proposta d’ordenació de la
Memòria urbanística).

Respecte a la protecció contra els incendis forestals dels nuclis habitats, val a dir que l’ISAP inclou
una taula d’anàlisi de cada un d’ells, en el qual es detecten mancances pel que fa als plans i franges
d’autoprotecció, de manera que caldrà completar les determinacions adequades en aquest sentit per
cadascun dels sectors proposats.

Al subapartat Risc d’incendis del capítol 3.1.10.
Riscos ambientals inclou aquesta taula d’anàlisi.
S’incorporen al Pla totes les franges de protecció
d’incendis i a la normativa les referències a la
legislació contra incendis.

En relació amb els diferents àmbits de planejament i les estratègies de desenvolupament, caldrà
tenir en compte els aspectes definits al DR, d’acord amb els objectius i criteris ambientals establerts:
S’incorpora les línies d’inundabilitat i s’acompanya el
POUM d’estudis d’inundabilitat.

-

En la zona de nova centralitat i Parc central caldrà tenir en compte que el torrent de Prubí
transcorre pel bell mig del sector, de manera que la seva ordenació haurà de respectar la
directriu de preservació front els riscos d’inundació, així com la morfologia i estructura ecològica
del seu curs.

-

En la nova zona d’activitats cal tenir en compte que el PTMB inclou aquests terrenys en el
sistema d’espais oberts de protecció especial, els quals han de mantenir la condició d’espai no
urbanitzat, sent classificats de sòl no urbanitzable pel POUM.

S’ha descartat la nova zona d’activitats.

Quant a l’àmbit situat més al sud de l’Eix cívic C-15, en la concreció de la proposta, caldrà
valorar la seva adequació al PTMB tenint en compte que abasta part del sistema d’espais oberts
de protecció especial, així com la presència d’un HIC i pendents >20%. A més, aquests terrenys
són la única continuïtat ecològica entre el SNU de la part oest del municipi i el del municipi veí de
Vilanova i la Geltrú.

S’ha descartat ocupar aquesta zona.

Pel que fa a les connexions entre nuclis i urbanitzacions caldrà vetllar per a què les actuacions a

Es plantegen camins rurals per connectar

-

-
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desenvolupar en estadis posteriors del present planejament respectin i s’integrin en l’estructura
natural dels terrenys per on discorreran, especialment pel que fa al manteniment de la
permeabilitat dels sòls.

urbanitzacions, no accessos rodats, per tant, la
permeabilitat resta garantida.

-

El Pla proposa la reordenació de Can Rigol i la reducció d’un PMU, que caldrà tenir en compte
en la seva ordenació l’alliberament dels terrenys amb pendent superior al 20% i els boscos d’HIC
existents, situats al sud del sector.

Hi ha una zona de concentració grafiada als plànols i
s’allibera tota l’altra zona.

-

Pel que fa a l’estratègia de reducció-extinció de la urbanització Vora-Sitges, el Pla no fa cap
referència. Caldrà valorar la seva adequació, atenent que aquesta estratègia permetria
l’alliberament de sòl amb més pendent (>20%) i cobert amb boscos catalogats com a HIC.

Hi ha una zona de concentració grafiada als plànols i
s’allibera tota l’altra zona.

-

A la urbanització Muntanya de mar, cal tenir en compte:
-

El Puig de les Forques és reconegut per l’ISA del PTMB com de valor ambiental pel seu
interès natural com a espai forestal arbori d’interès per a la flora i la vegetació.

-

La part més a l’oest de la urbanització, línia de la carena del Puig de les Forques, és
reconeguda com a fons escènic de la zona, ja que conforma una visual paisatgística en sí
mateixa, atesa l’alçada i el pendent del turó, de manera que l’impacte paisatgístic de la
urbanització és prou important atès el seu emplaçament.

-

La urbanització és assenyalada com d’interès per a la connectivitat ecològica per l’annex 3 de
l’ISA del PTMB.

-

La totalitat dels terrenys inclosos en el sector tenen pendents >20%.

-

El DR sobre el PP de delimitació de la urbanització (emès el 19 de maig 2009 per la OTTAA)
en el qual s’efectuen un seguit de consideracions que caldrà tenir en compte en la
determinació de la proposta en aquest àmbit.

-

Caldrà valorar la possibilitat d’enderrocar les edificacions en ruïna i/o abandonades així com
l’alliberament de qualsevol construcció futura dels sòls afectats.

S’ha donat compliment a un Pla Parcial de delimitació
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona, en data 22 de juliol de 2013.

-

Pel que fa a les Palmeres, es trobaria oportú minimitzar les edificacions en les parcel·les encara
pendents en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb pendents elevats.

No és possible el compliment d’aquest requeriment,
ja que hi ha un Projecte de Reparcel·lació aprovat
definitivament el 31 de novembre de 2012.

-

Quant a la Cogullada 1 i la Cogullada 2, a la part més a l’oest amb classificació de sòl urbà, la
proposta continua classificant de sòl urbà una peça que es troba dins els límits de l’EIN. Si be el

En fase d'Avanç de Pla s'iniciaren els tràmits per tal
que des de l’àrea de delimitació d’Espais Naturals es
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límit del PEPMFP de l’espai natural d’Olèrdola exclou aquesta part del sòl urbà dels seus límits,
es recorda que fins que no s’aprovi definitivament el PE que delimiti amb precisió l’EIN amb els
mecanismes que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, la delimitació del
PEIN a escala 1:50.000 és la inclosa en el Decret 328/1992, de 14 de desembre.

-

Quant a la Pirotècnia Igual:
-

Cal assenyalar que les propostes que es realitzin en l’àmbit de l’activitat o adjacent hauran de
tenir en compte l’abast i les determinacions establertes en el DR sobre la MP del POUM per a
la reassignació de la zona 16c en l’àmbit de la Pirotècnia Igual.

-

Caldrà proposar mesures ambientals per tal d’afavorir la seva salvaguarda i recuperació,
mesures de prevenció contra els incendis forestals i mesures paisatgístiques.

Caldrà completar l’ISAP atenent a les consideracions de l’informe de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, de 25 de gener de 2012, relatives a la incorporació d’un balanç CO2 equivalent que sigui
avaluat des del punt de vista de les dues alternatives, la definició de mesures específiques per
compensar l’impacte que pugui tenir el nou planejament en l’increment de les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle, i la consideració dels efectes del canvi del clima, per tal d’incorporar
elements d’adaptació en la planificació municipal, entre d’altres.

Juny 2016

Grau d’incorporació a l’ISA
precisessin el límits de l’EIN en aquest punt.
Amb l'Acord de Govern publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data 27 d'agost de 2015,
es modifiquen els límits de l'espai PEIN d'Olèrdola, de
manera que les esmentades urbanitzacions es
reconeixen com a sòl urbà, fora del límit del parc
d'Olèrdola.
S’incorporen en la regulació d’aquesta zona les
determinacions contingudes en el document de
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a
la reassignació de la zona 16c en l’àmbit de la
Pirotècnia Igual.

Es respon a la taula 13 de la present Memòria
Ambiental.

Font: Elaboració pròpia.
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4.2.2. L’abast de l’Informe quant a continguts
Consideració dels aspectes ambientals rellevants
L’avaluació ambiental continguda en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental es basa en
els aspectes ambientals rellevants i significatius del Pla, i considera els aspectes que s’han
d’incloure segons la legislació vigent (Directiva 2001/42/EC i Decret 305/2006):
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Taula 5. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats.
Aspectes que han
de ser
considerats
segons la
legislació

Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius ambientals
generals

Memòria Ambiental

Ordre dels
objectius
ambientals

Preveure els creixements urbans en
continuïtat amb el nucli urbà principal,
promovent una nova estructura del mateix,
amb densitats i tipologies més compactes i
coherents amb el desenvolupament
urbanístic sostenible, que permetin
ocupacions més intensives i integrades en
l’entorn i el paisatge.

1.1

Promoure l’estratègia de reducció–extinció
en les urbanitzacions assenyalades pel Pla
territorial metropolità de Barcelona
(PTMB), i actuacions de reestructuració i
dotació en les urbanitzacions que calgui
per tal de dotar-les de centralitat.

1.2

S’hi localitzen espais amb pendents que oscil·len
entre el 5-10% a les zones agrícoles i properes al
nucli urbà, i espais amb pendents de més del
20% localitzats principalment als espais
muntanyosos del Parc d’Olèrdola, als voltants de
la carretera C-15, als espais nord-est i part de les
urbanitzacions Vora Sitges, Les Amèriques, Can
Roca, Califòrnia, Les Palmeres i Selva
Meravelles.

Preservar de la urbanització els terrenys
amb pendents elevats, mantenint la seva
classificació de sòl no urbanitzable, i
minimitzar l’edificació dels creixements ja
planificats.

1.3

Existeix una xarxa de camins que uneixen els

Proposar una nova xarxa de camins entre

1.4

Canyelles s’organitza en 11 nuclis de població,
dels quals un és el nucli urbà antic i la resta són
10 urbanitzacions residencials.

Sostenibilitat global
del model
d’ordenació (model
territorial i ocupació
del sòl, estructura i
identitat del sòl no
urbanitzat,
fragmentació
territorial, riscs
naturals i
tecnològics, gestió
de materials i
residus, etc.)

Objectius ambientals específics

El PTMB defineix el conjunt format pel nucli urbà,
Les Palmeres, Les Amèriques i Can Roca, Vora
Sitges i Califòrnia com una àrea especialitzada
residencial a reestructurar.
En concret, per La Cogullada, Califòrnia, Can
Roca, Les Amèriques i Daltmar el Pla proposa
una estratègia de reducció/extinció. I, pel nucli
urbà una estratègia de creixement moderat.

Adoptar una estructura
urbana densa,
compacta i complexa
integrant els
desenvolupaments
urbanístics en la
matriu física.
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Objectius ambientals
generals

diversos nuclis i que es distribueixen de manera
gairebé radial des del nucli de Canyelles.
Canyelles disposa de recollida selectiva des de
l’any 2000 que inclou el vidre, els envasos i el
paper i cartró, però no la matèria orgànica. Hi ha
previsions d’implantar la recollida de matèria
orgànica i la repartició de 30-50 compostadors a
les urbanitzacions.
El nombre total de contenidors destinats a la
recollida selectiva al municipi és de 59. També
disposa d’una deixalleria municipal.

La riera de Vilafranca i els torrents, del Pla del
Bosc, de Cal Deus i de Cal Dori al seu pas pel
nucli urbà tenen delimitades zones potencialment
inundables des del punt de vista geomorfològic.
Cicle de l’aigua

A Canyelles el subministrament d’aigua es
produeix a través d’una canonada d’ATLL i dels
pous repartits per tot el municipi.
El consum d'aigua al municipi l’any 2015 va ser
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Ordre dels
objectius
ambientals

Objectius ambientals específics

les urbanitzacions integrada en la matriu
física, mantenint la permeabilitat del sòl.

Implantar els
equipaments i els
sistemes de disseny
urbà adients per a la
reutilització i la
recollida selectiva de
residus, promovent-ne
una gestió adequada.

Protegir els recursos
hídrics i els cursos
fluvials i els seus
entorns, prevenint els
riscos hidrològics i
fomentar l’estalvi, la
reutilització i la millora
de la qualitat de
l’aigua.

Incloure en el disseny de la vialitat pública
els espais suficients i adequats per
col·locar contenidors o altres equipaments
necessaris per optimitzar les operacions
de recollida i transport de residus.

7.1

Assegurar una correcte gestió dels residus
d’obra en fase constructiva, evitant
abocaments il·legals de runa i materials
similars, en instal·lacions autoritzades per
l’Agència de Residus de Catalunya i
d’acord amb la normativa vigent.

7.2

Garantir la compatibilitat del creixement
urbanístic planificat d’acord amb l’establert
a l’article 6, directriu de preservació front
als riscs d’inundació, i la disposició
transitòria segona, estudis d’inundabilitat
en cas de manca d’instrument de
planificació hidràulica aprovat, del Decret
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
proposant mesures per tal de prevenir-lo.

2.1

Adequar el desenvolupament previst a la
disponibilitat de recursos hídrics.

2.2

Prioritzar les tipologies urbanístiques que
comporten un consum d’aigua menor.

2.3

Memòria Ambiental
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Objectius ambientals
generals

Objectius ambientals específics

Ordre dels
objectius
ambientals

de 246.099 m3 d’aigua.
Hi ha urbanitzacions que no estan connectades a
la xarxa d’abastament d’aigua municipal.

Ambient atmosfèric
(contaminació per
substàncies,
especialment
aquelles
vinculades amb el
canvi climàtic,
contaminació
acústica,
contaminació
lluminosa i
mobilitat i eficiència
energètica)

Memòria Ambiental

La xarxa de recollida d’aigües residuals del
municipi és unitària i desguassa, mitjançant un
col·lector en alta a l‘Estació Depuradora de
Sitges. Tot i així, no tots els nuclis de població de
Canyelles disposen de xarxa de sanejament.

Adoptar mesures per fomentar l’estalvi i la
reutilització de l’aigua, tot assegurant la
depuració de la totalitat de les aigües
residuals.

2.4

Disposa de diferents fonts energètiques, entre
elles principalment l'energia elèctrica, el gas i gasoli.

Definir acuradament les àrees edificables,
facilitant la incorporació d’energies
renovables.

4.1

Exigir enllumenat de baix consum en
espais públics i privats.

4.2

Tenir en compte les zones de sensibilitat
acústica definides en els mapes de
capacitat acústica d’àmbit municipal i les
normes per a les noves construccions en
zones de soroll, a l’hora de regular els

4.3

El municipi de Canyelles presenta una zona de
protecció màxima envers la contaminació
lluminosa coincident amb el Parc d’Olèrdola, una
zona de protecció alta en totes les zones
periurbanes i una protecció moderada als nuclis
urbans.
A Canyelles van iniciar el Pla d’Adequació
Ambiental de l’enllumenat existent l’any 2006 on
s’han iniciat noves actuacions per a la millora de
l’eficiència energètica i contra la contaminació
lumínica a l’enllumenat públic.
La carretera C-15 presentava un valor límit
d’immissió (LAr3) entre 65 i 70 decibels. També
es va mesurar el nivell acústic al punt quilomètric
8,4 de la C-15 en un període diürn i una velocitat
de 70 km/h i els resultats van ser un LAeq4 de 66

Prevenir i corregir la
contaminació
atmosfèrica, acústica,
lluminosa i
electromagnètica,
millorant, alhora,
l’eficiència energètica
dels sistemes urbans.
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Objectius ambientals
generals

usos admesos, per tal de garantir el
compliment dels nivells d’immissió sonora
establerts en la normativa sectorial vigent.

decibels i un LA905 de 48.
Pel que fa al Mapa de Capacitat Acústica,
l’Ajuntament de Canyelles actualment disposa de
Mapa de Capacitat Acústica pel municipi adequat
al Decret 176/2009, però no aprovat.

Per una banda, la mobilitat per a Canyelles ha
augmentat considerablement al llarg dels anys,
sobretot pel que fa als desplaçament cap a fora
del municipi. En aquest sentit, el mitjà de
transport més utilitzat és el transport individual.
Per altra banda, es disposa de diferents fonts
energètiques, entre elles principalment l'energia
elèctrica, el gas i gas-oli.

Biodiversitat,
connectivitat
ecològica i
patrimoni natural
general

20

Es localitza un espai inclòs al Pla d’espais
d’Interès Natural: l’espai PEIN d’Olèrdola. Aquest
espai forma part també de la xarxa de Parcs
Naturals que gestiona la Diputació, coincidint
(gairebé amb la totalitat dels límits) amb l’àmbit
del PEIN.
També s’hi localitza una petita part de l’àmbit del
Massís del Garraf, el qual disposa d’un Pla
especial de protecció del medi físic i del paisatge

Ordre dels
objectius
ambientals

Objectius ambientals específics

Minimitzar les
emissions de gasos
amb efecte
d’hivernacle
vinculades al Pla.

Ordenar el sòl no
urbanitzable
preservant les àrees i
elements de valor
natural, i establint una
xarxa d’espais
d’interès natural i
agrícola, físicament
contínua i permeable, i
connectada amb les

Planificar adequadament les zones verdes
i els espais lliures urbans per atendre a un
conjunt de funcions.

4.4

Fomentar l’eficiència energètica i l’ús de
les energies renovables en la urbanització i
l’edificació, de conformitat amb allò
establert en els objectius esmentats
anteriorment.

5.1

Incorporar en el POUM aquelles
disposicions que permetin garantir i
promoure el correcte desenvolupament
dels Plans d’acció per l’energia sostenible
(PAES), a fi i efecte d’assolir els objectius
del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una
energia sostenible local.

5.2

Delimitar acuradament en el sòl no
urbanitzable els àmbits protegits d’Olèrdola
i el Massís del Garraf inclosos en el Pla
d’espais d’interès natural i en la xarxa
Natura 2000.

3.1

Adaptar l’ordenació i la normativa del sòl
no urbanitzable, segons s’escaigui, als
límits i normativa dels PEPMFP de l’espai
d’Olèrdola i del Massís del Garraf.

3.2

Memòria Ambiental
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(PEPMFP) de l'espai natural del Garraf.

xarxes urbanes.

Objectius ambientals específics

Ordre dels
objectius
ambientals

Segons el PTMB, es descriu un connector
amenaçat per continus urbans situat entre la
urbanització de Les Amèriques i la urbanització
del Mas Mestre (pertanyent al municipi d’Olivella),
i un corredor fluvial: la riera de Vilafranca.

Preservar els valors protegits per la
delimitació de protecció especial del
PTMB, així com els connectors amenaçats
corresponents al separador urbà emplaçat
entre Can Roca – les Amèriques i Olivella,
el connector ecològic i fluvial de la riera de
Vilafranca i la passera entre el nucli urbà
principal i l’àmbit de la pirotècnia. Així
mateix, per tal de conservar la biodiversitat
i connectivitat intramunicipal, establir les
determinacions i mesures ambientals
necessàries.

3.3

A Canyelles s’hi troben 18 hàbitats de Catalunya,
essent el grup de les terres agrícoles i àrees
antròpiques el de major recobriment, i s’hi troben
7 hàbitats d’interès comunitari.

Establir una zonificació de sòl no
urbanitzable i dels espais lliures, en
general, que aculli els boscos i els HICs
existents, així com els espais agrícoles de
més interès, que permeti la protecció i
conservació dels hàbitats i les seves
espècies, i que juntament amb les zones
verdes urbanes, les zones EIN i xarxa
Natura 2000, formi una xarxa el més
contínua possible d’espais lliures
d’edificació i urbanització.

3.4

Pel que fa a la flora present al municipi, cal
remarcar que aquesta va sempre lligada als
sistemes ecològics presents. Així, cal considerar
especialment les espècies vegetals potencials

Dissenyar les zones verdes i altres espais
lliures urbans amb criteris de biodiversitat,
bioclimàtics i fent servir espècies
autòctones.

3.5
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Ordre dels
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ambientals

Objectius ambientals específics

més rellevants dels hàbitats predominants
(màquies i garrigues amb margalló, llentiscle,
ullastre, de les contrades mediterrànies càlides,
les pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies
o garrigues amb ullastre i margalló de les
contrades mediterrànies càlides, les vinyes i les
bosquines de pi blanc procedents de colonització
sense obviar la menció a les espècies potencials
de la resta d’hàbitats).
El PTMB defineix un connector amenaçat per
continus urbans localitzat entre la urbanització de
Les Amèriques i la urbanització del Mas Mestre
(municipi d’Olivella).
El municipi de Canyelles està catalogat com d’alt
risc d’incendi pel Decret 64/95.
Té redactat un PAM de l’any 2006 que estableix
l'obligatorietat d’incorporar els plans
d’autoprotecció de la Pirotècnia Igual, de la
benzinera i el de la casa de Colònies El Pinar, així
com, de les urbanitzacions que estiguin ubicades
en zones de risc dins l’àmbit del PAM.

Qualitat del
paisatge

El Pla General qualifica el sòl no urbanitzable en
les zones d’interès forestal, d’interès paisatgístic
i/o natural, d’interès agrícola, d’ús especial i
d’espai lliure general Can Cros.
El PTMB defineix un connector amenaçat per
continus urbans localitzat entre la urbanització de
Les Amèriques i la urbanització del Mas Mestre
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Protegir i millorar els
elements i ambients
paisatgístics d’interès,
tot preveient-ne una
gestió adequada.

Impedir la unió dels sectors residencials de
baixa densitat propers mantenint
separadors paisatgístics entre ells.

3.6

Preveure, sempre que sigui possible, un
espai perimetral entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable.

3.7

Garantir el compliment de les mesures de
prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana.

3.8

Definir tipologies i intensitats edificatòries
que no suposin una ruptura estrident
respecte les pautes formals del seu entorn.

6.1

Ordenar acuradament els espais de vora
dels teixits urbans i els espais periurbans
utilitzant, sempre que sigui possible, el

6.2

Memòria Ambiental
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(municipi d’Olivella).

Al terme municipal de Canyelles hi ha amb 3
elements considerats de valor patrimonial i 8
registres inclosos a l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya

Cal remarcar que el municipi de Canyelles s’hi
localitzen espais amb pendents que oscil·len
entre el 5-10% a les zones agrícoles i properes al
nucli urbà, i espais amb pendents de més del
20%.

El Pla General qualifica el sòl no urbanitzable en
les zones d’interès forestal, d’interès paisatgístic
i/o natural, d’interès agrícola, d’ús especial i
d’espai lliure general Can Cros.

Juny 2016

Objectius ambientals
generals

Objectius ambientals específics

Ordre dels
objectius
ambientals

sistema d’espais lliures com a elements de
contenció i acabat de la ciutat, així com de
transició vers el sòl no urbanitzable.
Preservar els valors paisatgístics d’interès
especial, tant de patrimoni cultural com
natural, delimitant-ne àmbits de protecció
puntual, redactant catàlegs, plans
especials, etc.

6.3

Incorporar criteris a la normativa per tal
que les construccions i les instal·lacions de
nova implantació s’integrin en els espais
d’interès paisatgístic, el patrimoni cultural i
els elements identitaris.

6.4

Ordenar els volums de les edificacions en
relació amb la morfologia del terrenys i del
paisatge.

6.5

Regular les condicions d’implantació, les
característiques tipològiques i els
paràmetres bàsics dels usos i les
edificacions admissibles en sòl no
urbanitzable.

6.6

Font: Elaboració pròpia.

Memòria Ambiental
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Avaluació d’alternatives
S’han pres en consideració aquelles opcions que eren alternatives realistes, factibles i
aptes per contribuir a assolir els objectius del Pla en termes reals. Així, s’han considerat 2
alternatives: alternativa 0 (situació sense canvis) i alternativa 1. L’apartat 4.3.1 descriu més
detalladament les alternatives i exposa un resum de la seva anàlisi ambiental.
Les alternatives es poden classificar en tres tipus, segons el nivell del procés de presa
de decisions en el qual es plantegen:
-

Alternatives d’estratègia: Difereixen dels objectius generals del Pla i de les
necessitats de l’àmbit del Pla i, conseqüentment, de l’estratègia global
d’ordenació.

-

Alternatives d’ubicació: Proposen ubicacions diferents per a les noves
implantacions que s’han considerat necessàries, com ara els nous creixements
residencials, els nous polígons industrials, els nous equipaments o les noves
infraestructures de mobilitat.

-

Alternatives de tipologia dels creixements: Tot i que les alternatives comparteixen
una estratègia de creixement i una ubicació concreta per al seu
desenvolupament, es diferencien en les característiques d’aquest creixement (la
forma, la mida, la densitat, la localització dels espais lliures, la tipologia de les
construccions...).

L’alternativa 1 és una alternativa d’estratègia respecte de l’alternativa 0, ja que no es
preveuen noves ocupacions de sòl que no siguin per la satisfacció de necessitats
d’equipaments i serveis, mentre que l’alternativa 0 suposa mantenir el planejament vigent.
L’alternativa 1 és una alternativa d’ubicació respecte de l’alternativa 0, ja que proposa
la ubicació de la nova xarxa viària (C-15) i la reserva de sòl per a la LOF.
Al mateix temps, l’alternativa 1 és una alternativa de tipologia del creixement respecte
de l’alternativa 0, ja que pretén reconsiderar els usos i transformar les àrees no consolidades
seguint un model de compacitat i diversitat d’usos, en contra del model actual dispers i
unifuncional i, per tant, aposta per un creixement més dens i de menor superfície.
Així, es desprèn que s’han plantejat alternatives en els tres nivells del procés de presa
de decisions.
Les alternatives considerades han estat avaluades prenent esguard del seu impacte en
cada aspecte ambiental rellevant identificat prèviament i en el grau d’assoliment dels objectius
ambientals establerts. Finalment, s’ha optat per l’alternativa de menor impacte ambiental.
4.2.3. Valoració de la informació emprada
Per a l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del Pla s’ha utilitzat informació
de base actualitzada, procedent de fonts fiables:
Consultes bibliogràfiques:
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Consultes a Internet:
-

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/

-



Mapa interactiu de les masses d’aigua a Catalunya.



Mapa de les diferents xarxes manuals de control de qualitat d’aigües
superficials.



Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sitges – Sant Pere de Ribes.



Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT a les
conques internes.



Planificació dels espais fluvials (PEF) de les conques catalanes.

Agència de Residus de Catalunya (ARC)
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp

-

Aigües Ter Llobregat (ATLL)
http://www.atll.cat/ca/page.asp?id=1

-

Ajuntament de Canyelles
http://www.canyelles.cat

-

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
http://www.creaf.uab.es/cat/index.htm


-

Mapa de Cobertes del Sòl a Catalunya.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació (DARPiA)
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/


-

Mapa de sòls (1/25.000) de Catalunya.

Departament de Cultura
http://cultura.gencat.cat/ca/inici/

-



Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.



Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.

Departament d’Interior
http://interior.gencat.cat/ca/inici/


-

Mapa dels diferents sectors de risc de Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)
http://territori.gencat.cat/ca/inici/

-



Base de dades del Patrimoni Natural.



Mapa de la xarxa d'equipaments meteorològics (XEMEC).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
http://www.icc.es/web/content/ca/index.html

-

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
http://www.idescat.cat/

-

Institut Geològic de Catalunya (IGC)
http://www.icc.es/web/gcontent/ca/index.php

-

Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf (MIPG)
http://www.mancomunitat.cat/

-

Observatori del Paisatge
http://www.catpaisatge.net/cat/index.php


-
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Catàleg de paisatge.

Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

Memòria Ambiental

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Juny 2016

http://www.diba.es/parcs/parcs/home.asp


Geografia física del Parc d’Olèrdola.



La fauna al Parc d’Olèrdola.

Tanmateix, el promotor ha contractat la realització dels següents estudis de detall en
motiu d’aquest pla, fet que ha permès ampliar la informació disponible per a l’avaluació
ambiental del Pla:
-

Estudis d’inundabilitat per a la determinació de les zones inundables en els
sectors de nou creixement en l’àmbit del POUM. Octubre 2013.

Es considera, però, que manca informació per a l’avaluació ambiental dels temes
següents, pels quals no s’han trobat estudis rellevants per a l’avaluació ambiental del Pla,
fiables i actualitzats:
-

Estudi geològic del municipi de Canyelles

-

Estudi paisatgístic del municipi de Canyelles

4.2.4. Conclusions de la valoració: punts forts i febles de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental
A tall de conclusió, s’exposen tot seguit els punts forts i febles de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental.
Punts forts:
-

S’ha efectuat una descripció exhaustiva dels aspectes ambientals rellevants que
ha permès fer una bona diagnosi de l’estat de partida del municipi, acompanyada
de 9 plànols descriptius.

-

S’han definit un total de 7 objectius generals que s’han concretat alhora en 30
d’específics que incorporen la realitat del municipi i les seves característiques.

-

En la identificació i avaluació dels probables efectes significatius, s’han dissenyat
taules on es comparen les principals determinacions del pla amb cadascun dels
aspectes ambientals rellevants i on es veu fàcilment i sintèticament la
caracterització dels efectes de les diferents determinacions sobre l’aspecte
ambiental rellevant concret.

-

Posteriorment, per a cadascun dels aspectes ambientals rellevants considerats,
s’ha argumentat i resumit quin era l’efecte general que les determinacions del Pla
tenien sobre ell.

Punts febles:
-

La dispersió urbanística preexistent a Canyelles, majoritàriament amb
planejament derivat aprovat, és una realitat que no ha permès assumir uns
objectius ambientals relacionats amb la densificació i compactació del teixit urbà,
com de la presència de l'edificació en terrenys amb pendents superiors al 20%
tan ambiciosos com seria desitjable.

-

La manca de dades concretes i actualitzades sobre el consum d’energia en el
sector domèstic a Canyelles, ha comportat que el consum de recursos que
comportarà el nou POUM s’hagi elaborat amb un nombre estimat.

4.3. SÍNTESI DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL
4.3.1. Avaluació general d’alternatives
A continuació s’exposen les alternatives considerades a l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental en forma de taula per facilitar-ne l’anàlisi (veure taula 6):

Memòria Ambiental
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Taula 6. Taula comparativa de les alternatives analitzades.
Principals
aspectes de
l’ordenació

Alternativa 0

Alternativa 1

Es basa en la conservació i
manteniment de les seves
característiques preexistents.
Pel que fa l’activitat industrial, es
contempla la inclusió en sòl urbà de
la indústria Casamitjana-Mensa
reconeixent-ne la seva situació i
preveient les necessitats d’eventual
ampliació.

Sòl residencial i
industrial

Sòl urbanitzable

La indústria Pirotècnia Igual no
disposa de la corresponent llicència
municipal. S’afronta el problema
des de dues vessants: primer, es
planteja classificar la zona on
s’ubica la Pirotècnia Igual com a sòl
industrial, però ho descarta per la
no idoneïtat dels terrenys; segon,
reconèixer urbanísticament
l’activitat actual, establint un règim
urbanístic transitori que permeti la
continuïtat de l’activitat, cosa que
s’ha de derivar del que dictamini
l’organisme competent en la
matèria sobre la compatibilitat de
l’activitat actual amb la seva
ubicació.

Sector de la urbanització Muntanya
del Mar com a sòl urbanitzable no
programat.

La previsió per a espais lliures i
equipaments supera en molt els
estàndards considerats com a
mínims necessaris.
- Dotacions escolars del sector
central i previsió d’una reserva
de sòl suficient per a l’ampliació
de les escoles.
Espais lliures i
equipaments

- Dotacions esportives al sector
central.
- Dotacions diverses a les àrees
d’urbanitzacions de segona
residència. No s’especifica
quina serà la utilització o classe
d’equipaments de les diferents
peces per, així, poder avaluar,
en un futur, les necessitats del
moment en funció de la
població resident als diferents

28

Consisteix en el nucli, les
urbanitzacions existents, i la proposta
de noves ocupacions de sòl
únicament per satisfer les necessitats
d’equipament i serveis, o per satisfer
la demanda d’altres tipologies
d’habitatge diferents de l’unifamiliar
aïllat.
Recollirà les actuals zones industrials
situades a l’entrada del nucli
juntament amb les instal·lacions de
l’empresa Pirotècnia Igual per a
generar un equilibri en les activitats
industrials al municipi adequat, sense
necessitat de creació de noves àrees
econòmiques.

Recull les determinacions del PP de
delimitació, l’Informe de la consulta
prèvia a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (CUB de
31/10/2012) i el Document de
referència de 19/05/2009.
Espais lliures:
- Reserva per a un parc lineal al
llarg del torrent del Capó.
- Reserva d’espais lliures que
supera els estàndards d’espais
lliures que fixa la Llei d’urbanisme.
Equipaments:
- Reserva de terrenys per
equipament docent, sanitari i
esportiu.
- Recollir i incorporar el Pla parcial
de delimitació en tràmit per a l’ús
d’equipament socio-sanitari a
l’antic edifici de Muntanya del Mar.
Serveis:
- Terrenys per a serveis del tipus
comercial de proximitat, serveis
personals, lleure, restauració de
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Alternativa 1
l’àmbit social i cívic.

Xarxa d’abastament d’aigua:
- Determina una estructura
bàsica de ramals principals amb
un traçat esquemàtic que
permetria l’abastament amb els
recursos del pou Collado en
funció de les necessitats
demandades.
Xarxa sanejament d’aigua:
- Contempla els principals
col·lectors derivats del model
territorial d’urbanització i
ocupació residencial i la previsió
d’ampliació de la depuradora
municipal.

Xarxa de
serveis i
sistema viari

- Les urbanitzacions Vora Sitges,
Les Amèriques i Can Roca
haurien d’optar per la
construcció de la seva pròpia
depuradora individual o bé
connectar-se a una depuradora
dins el terme municipal de Sant
Pere de Ribes.
Xarxa elèctrica:
- No estableix una previsió
Gestió de residus:
- Proposa la incorporació a la
Mancomunitat Comarcal per
portar les deixalles a la planta
de Vilafranca del Penedès.

Xarxa d’abastament i sanejament
d’aigua:
- Incorporarà les determinacions pel
desenvolupament del Pla Director
de l’aigua.
- Contemplarà l’execució de les
actuacions d’implantació de la
xarxa de sanejament i elements de
depuració segons els projectes
d’urbanització existent o en
redacció, i farà les previsions per
les noves necessitats.
Infraestructures de transport i
mobilitat:
- Nova variant de la C-15.
- Itineraris per a vianants i bicicletes
entre les Palmeres, Muntanya de
Mar i Can Dori.
- Reserva de terrenys de l’antiga C15 per aparcament.
- Reserva de sòl per la LOF.
- Establiment xarxa viària i de
transport públic entre
urbanitzacions i nucli.

Xarxa viària bàsica:
- Millora del traçat i l’augment d
ela capacitat del servei i dels
enllaços de les carreteres de
Vilanova a Vilafranca i de Sant
Pere de Ribes a Sitges.
Categories de sòl:
- Sistema general viari

Sòl no
urbanitzable

- Sòl protegit pel seu interès
forestal

Categories de sòl:

- Sòl protegit pel seu interès
paisatgístic

- Espais biodiversos

- Sòl protegit pel seu interès
agrícola

- Espais agrícoles

- Sòl destinat al Parc forestal del
Castell d’Olèrdola

- Espais PEIN d’Olèrdola
- Riera de Vilafranca
- Zona d’usos especials

- Sòl d’utilització especial

Memòria Ambiental
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Alternativa 1

transitòria
- Espai lliure general Can Cros
Font: Elaboració pròpia.

La taula següent sintetitza la valoració ambiental de les alternatives respecte dels
objectius ambientals i els aspectes ambientals rellevants del territori.
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Taula 7. Valoració ambiental de les alternatives.
Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius i criteris ambientals

A0

A1

Preveure els creixements urbans en continuïtat amb el nucli urbà principal, promovent
una nova estructura del mateix, amb densitats i tipologies més compactes i coherents
amb el desenvolupament urbanístic sostenible, que permetin ocupacions més intensives
i integrades en l’entorn i el paisatge.

-2

2

Promoure l’estratègia de reducció – extinció en les urbanitzacions assenyalades pel Pla
territorial metropolità de Barcelona (PTMB), i actuacions de reestructuració i dotació en
les urbanitzacions que calgui per tal de dotar-les de centralitat.

-2

1

S’hi localitzen espais amb pendents que oscil·len
entre el 5-10% a les zones agrícoles i properes al
nucli urbà, i espais amb pendents de més del 20%
localitzats principalment als espais muntanyosos del
Parc d’Olèrdola, als voltants de la carretera C-15, als
espais nord-est i part de les urbanitzacions Vora
Sitges, Les Amèriques, Can Roca, Califòrnia, Les
Palmeres i Selva Meravelles.

Preservar de la urbanització els terrenys amb pendents elevades, mantenint la seva
classificació de sòl no urbanitzable, i minimitzar l’edificació dels creixements ha
planificats.

-2

2

Existeix una xarxa de camins que uneixen els
diversos nuclis i que es distribueixen de manera
gairebé radial des del nucli de Canyelles.

Proposar una nova xarxa de camins entre les urbanitzacions integrada en la matriu
física, mantenint la permeabilitat del sòl.

-1

2

Objectiu 1: Adoptar una estructura urbana densa, compacta i complexa integrant els desenvolupaments urbanístics en la matriu física
Canyelles s’organitza en 11 nuclis de població, dels
quals un és el nucli urbà antic i la resta són 10
urbanitzacions residencials.
El PTMB defineix el conjunt format pel nucli urbà,
Les Palmeres, Les Amèriques i Can Roca, Vora
Sitges i Califòrnia com una àrea especialitzada
residencial a reestructurar.
En concret, per La Cogullada, Califòrnia, Can Roca,
Les Amèriques i Daltmar el Pla proposa una
estratègia de reducció/extinció. I, pel nucli urbà una
estratègia de creixement moderat.

Objectiu 2: Protegir els recursos hídrics i els cursos fluvials i els seus entorns, prevenint els riscos hidrològics i fomentar l’estalvi, la reutilització i
la millora de la qualitat de l’aigua
La riera de Vilafranca i els torrents, del Pla del Bosc,
de Cal Deus i de Cal Dori al seu pas pel nucli urbà

Memòria Ambiental

Garantir la compatibilitat del creixement urbanístic planificat d’acord amb l’establert a
l’article 6, directriu de preservació front als riscs d’inundació, i la disposició transitòria

-2

2
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Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius i criteris ambientals

A0

A1

tenen delimitades zones potencialment inundables
des del punt de vista geomorfològic.

segona, estudis d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació hidràulica
aprovat, del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, proposant mesures per tal de prevenir-lo.

A Canyelles el subministrament d’aigua es produeix
a través d’una canonada d’ATLL i dels pous repartits
per tot el municipi.

Adequar el desenvolupament previst a la disponibilitat de recursos hídrics.

1

2

Prioritzar les tipologies urbanístiques que comporten un consum d’aigua menor.

-2

2

Adoptar mesures per fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua, tot assegurant la
depuració de la totalitat de les aigües residuals.

-1

2

El consum d'aigua al municipi l’any 2015 va ser de
246.099 m3 d’aigua.
Hi ha urbanitzacions que no estan connectades a la
xarxa d’abastament d’aigua municipal.
La xarxa de recollida d’aigües residuals del municipi
és unitària i desguassa, mitjançant un col·lector en
alta a l’Estació Depuradora de Sitges. Tot i així, no
tots els nuclis de població de Canyelles disposen de
xarxa de sanejament.

Objectiu 3: Ordenar el sòl no urbanitzable preservant les àrees i elements de valor natural, i establint una xarxa d’espais d’interès natural i
agrícola, físicament contínua i permeable, i connectada amb les xarxes urbanes
Es localitza un espai inclòs al Pla d’espais d’Interès
Natural: l’espai PEIN d’Olèrdola. Aquest espai forma
part també de la xarxa de Parcs Naturals que
gestiona la Diputació, coincidint (gairebé amb la
totalitat dels límits) amb l’àmbit del PEIN.

Delimitar acuradament en el sòl no urbanitzable els àmbits protegits d’Olèrdola i el
Massís del Garraf inclosos en el Pla d’espais d’interès natural i en la xarxa Natura 2000.

1

2

També s’hi localitza una petita part de l’àmbit del
Massís del Garraf, el qual disposa d’un Pla especial
de protecció del medi físic i del paisatge (PEPMFP)
de l'espai natural del Garraf.

Adaptar l’ordenació i la normativa del sòl no urbanitzable, segons s’escaigui, als límits i
normativa dels PEPMFP de l’espai d’Olèrdola i del Massís del Garraf.

1

2

Segons el PTMB, es descriu un connector amenaçat
per continus urbans situat entre la urbanització de
Les Amèriques i la urbanització del Mas Mestre
(pertanyent al municipi d’Olivella), i un corredor

Preservar els valors protegits per la delimitació de protecció especial del PTMB, així com
els connectors amenaçats corresponents al separador urbà emplaçat entre Can Roca –
les Amèriques i Olivella, el connector ecològic i fluvial de la riera de Vilafranca i la
passera entre el nucli urbà principal i l’àmbit de la pirotècnia. Així mateix, per tal de

0

2
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Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius i criteris ambientals

A0

A1

fluvial: la riera de Vilafranca.

conservar la biodiversitat i connectivitat intramunicipal, establir les determinacions i
mesures ambientals necessàries.

A Canyelles s’hi troben 18 hàbitats de Catalunya,
essent el grup de les terres agrícoles i àrees
antròpiques el de major recobriment, i s’hi troben 7
hàbitats d’interès comunitari.

Establir una zonificació de sòl no urbanitzable i dels espais lliures, en general, que aculli
els boscos i els HICs existents, així com els espais agrícoles de més interès, que permeti
la protecció i conservació dels hàbitats i les seves espècies, i que juntament amb les
zones verdes urbanes, les zones EIN i xarxa Natura 2000, formi una xarxa el més
contínua possible d’espais lliures d’edificació i urbanització.

0

2

Pel que fa a la flora present al municipi, cal remarcar
que aquesta va sempre lligada als sistemes
ecològics presents. Així, cal considerar especialment
les espècies vegetals potencials més rellevants dels
hàbitats predominants (màquies i garrigues amb
margalló, llentiscle, ullastre, de les contrades
mediterrànies càlides, les pinedes de pi blanc amb
sotabosc de màquies o garrigues amb ullastre i
margalló de les contrades mediterrànies càlides, les
vinyes i les bosquines de pi blanc procedents de
colonització sense obviar la menció a les espècies
potencials de la resta d’hàbitats).

Dissenyar les zones verdes i altres espais lliures urbans amb criteris de biodiversitat,
bioclimàtics i fent servir espècies autòctones.

0

2

El PTMB defineix un connector amenaçat per
continus urbans localitzat entre la urbanització de
Les Amèriques i la urbanització del Mas Mestre
(municipi d’Olivella).

Impedir la unió dels sectors residencials de baixa densitat propers mantenint separadors
paisatgístics entre ells.

0

1

Preveure, sempre que sigui possible, un espai perimetral entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable.

0

1

Garantir el compliment de les mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

0

2

El municipi de Canyelles està catalogat com d’alt risc
d’incendi pel Decret 64/95.
Té redactat un PAM de l’any 2006 que estableix la
obligatorietat d’incorporar els plans d’autoprotecció
de la Pirotècnia Igual, de la benzinera i el de la casa
de Colònies El Pinar, així com, de les urbanitzacions
que estiguin ubicades en zones de risc dins l’àmbit
del PAM.
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Objectius i criteris ambientals

A0

A1

Objectiu 4: Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lluminosa i electromagnètica, millorant, alhora, l’eficiència energètica dels
sistemes urbans
Definir acuradament les àrees edificables, facilitant la incorporació d’energies
renovables.

-1

2

Exigir enllumenat de baix consum en espais públics i privats.

0

2

La carretera C-15 presentava un valor límit
d’immissió (LAr3) entre 65 i 70 decibels. També es
va mesurar el nivell acústic al punt quilomètric 8,4 de
la C-15 en un període diürn i una velocitat de 70
km/h i els resultats van ser un LAeq4 de 66 decibels
i un LA905 de 48.

Tenir en compte les zones de sensibilitat acústica definides en els mapes de capacitat
acústica d’àmbit municipal i les normes per a les noves construccions en zones de soroll,
a l’hora de regular els usos admesos, per tal de garantir el compliment dels nivells
d’immissió sonora establerts en la normativa sectorial vigent.

0

2

Pel que fa al Mapa de Capacitat Acústica,
l’Ajuntament de Canyelles actualment disposa de
Mapa de Capacitat Acústica pel municipi adequat al
Decret 176/2009, però no aprovat.

Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans per atendre a un
conjunt de funcions.

0

1

Fomentar l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables en la urbanització i
l’edificació, de conformitat amb allò establert en els objectius esmentats anteriorment.

0

2

Incorporar en el POUM aquelles disposicions que permetin garantir i promoure el

0

2

Disposa de diferents fonts energètiques, entre elles
principalment l'energia elèctrica, el gas i gas-oli.
El municipi de Canyelles presenta una zona de
protecció màxima envers la contaminació lluminosa
coincident amb el Parc d’Olèrdola, una zona de
protecció alta en totes les zones periurbanes i una
protecció moderada als nuclis urbans.
A Canyelles van iniciar el Pla d’Adequació Ambiental
de l’enllumenat existent l’any 2006 on s’han iniciat
noves actuacions per a la millora de l’eficiència
energètica i contra la contaminació lumínica a
l’enllumenat públic.

Objectiu 5: Minimitzar els emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al Pla
Per una banda, la mobilitat per a Canyelles ha
augmentat considerablement al llarg dels anys,
sobretot pel que fa als desplaçament cap a fora del
municipi. En aquest sentit, el transport més utilitzat
és el transport individual.
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Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius i criteris ambientals

Per altra banda, es disposa de diferents fonts
energètiques, entre elles principalment l'energia
elèctrica, el gas i gas-oli.

correcte desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES), a fi i efecte
d’assolir els objectius del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una energia sostenible local.

A0

A1

Objectiu 6: Protegir i millorar els elements i ambients paisatgístics d’interès, tot preveient-ne una gestió adequada
El Pla General qualifica el sòl no urbanitzable en les
zones d’interès forestal, d’interès paisatgístic i/o
natural, d’interès agrícola, d’ús especial i d’espai
lliure general Can Cros.

Definir tipologies i intensitats edificatòries que no suposin una ruptura estrident respecte
les pautes formals del seu entorn.

-2

1

El PTMB defineix un connector amenaçat per
continus urbans localitzat entre la urbanització de
Les Amèriques i la urbanització del Mas Mestre
(municipi d’Olivella).

Ordenar acuradament els espais de vora dels teixits urbans i els espais periurbans
utilitzant, sempre que sigui possible, el sistema d’espais lliures com a elements de
contenció i acabat de la ciutat, així com de transició vers el sòl no urbanitzable.

0

1

Al terme municipal de Canyelles hi ha amb 3
elements considerats de valor patrimonial i 8
registres inclosos a l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya

Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni cultural com
natural, delimitant-ne àmbits de protecció puntual, redactant catàlegs, plans especials,
etc.

-1

2

Incorporar criteris a la normativa per tal que les construccions i les instal·lacions de nova
implantació s’integrin en els espais d’interès paisatgístic, el patrimoni cultural i els
elements identitaris.

0

2

Ordenar els volums de les edificacions en relació amb la morfologia del terrenys i del
paisatge.

0

2

Regular les condicions d’implantació, les característiques tipològiques i els paràmetres
bàsics dels usos i les edificacions admissibles en sòl no urbanitzable.

1

2

Cal remarcar que el municipi de Canyelles s’hi
localitzen espais amb pendents que oscil·len entre el
5-10% a les zones agrícoles i properes al nucli urbà,
i espais amb pendents de més del 20%.
El Pla General qualifica el sòl no urbanitzable en les
zones d’interès forestal, d’interès paisatgístic i/o
natural, d’interès agrícola, d’ús especial i d’espai
lliure general Can Cros.

Objectiu 7: Implantar els equipaments i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la recollida selectiva de residus, promovent-ne
una gestió adequada

Memòria Ambiental
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Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius i criteris ambientals

Canyelles disposa de recollida selectiva des de l’any
2000 que inclou el vidre, els envasos i el paper i
cartró, però no la matèria orgànica. Hi ha previsions
d’implantar la recollida de matèria orgànica i la
repartició de 30-50 compostadors a les
urbanitzacions.
El nombre total de contenidors destinats a la
recollida selectiva al municipi és de 59. També
disposa d’una deixalleria municipal.

A0

A1

Incloure en el disseny de la vialitat pública els espais suficients i adequats per col·locar
contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les operacions de recollida i
transport de residus.

0

2

Assegurar una correcte gestió dels residus d’obra en fase constructiva, evitant
abocaments il·legals de runa i materials similars, en instal·lacions autoritzades per
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent.

0

2

Font: Elaboració pròpia.
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Com es pot veure a la taula anterior, l’alternativa 1 o proposta actual de planejament
s’adequa en general millor als objectius ambiental plantejats en la redacció del Pla que no
l’alternativa 0 o planejament vigent. Per tant, l’alternativa escollida és la 1, que és la proposta
de menor incidència ambiental negativa.
4.3.2. Avaluació de l’alternativa adoptada
L’ISA conclou que l’alternativa d’ordenació adoptada representa globalment una millora
ambiental respecte de la situació de partida, i assoleix satisfactòriament els principals objectius
ambientals establerts. Tot i així, l’adopció dels objectius 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.6, 4.3 i 5.2 es jutja
millorable, i conseqüentment es proposen mesures concretes per incrementar el grau
d’assoliment d’aquests objectius. Cal esmentar que en l’avaluació de l’alternativa adoptada
s’han valorat també les propostes del Pla adreçades a la integració dels aspectes ambientals
en els plans i programes derivats, i s’han proposat mesures de millora en aquest sentit.
La taula següent resumeix la valoració ambiental del Pla respecte dels objectius
ambientals adoptats:

Memòria Ambiental
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Taula 8. Resum de la valoració ambiental del Pla respecte els objectius ambientals adoptats, incorporació de les recomanacions de l’ISA en el Pla.
Aspectes ambientals
rellevants del territori

Objectius ambientals segons
importància relativa

Canyelles s’organitza en 11
nuclis de població, dels quals
un és el nucli urbà antic i la
resta són 10 urbanitzacions
residencials.

1.1. Preveure els creixements
urbans en continuïtat amb el nucli
urbà principal, promovent una
nova estructura del mateix, amb
densitats i tipologies més
compactes i coherents amb el
desenvolupament urbanístic
sostenible, que permetin
ocupacions més intensives i
integrades en l’entorn i el
paisatge.

El PTMB defineix el conjunt
format pel nucli urbà, Les
Palmeres, Les Amèriques i Can
Roca, Vora Sitges i Califòrnia
com una àrea especialitzada
residencial a reestructurar.
En concret, per La Cogullada,
Califòrnia, Can Roca, Les
Amèriques i Daltmar el Pla
proposa una estratègia de
reducció/extinció. I, pel nucli
urbà una estratègia de
creixement moderat.

1.2. Promoure l’estratègia de
reducció–extinció en les
urbanitzacions assenyalades pel
Pla territorial metropolità de
Barcelona (PTMB), i actuacions de
reestructuració i dotació en les
urbanitzacions que calgui per tal
de dotar-les de centralitat.

Determinacions del Pla
Reconsiderar els usos i
transformar les àrees no
consolidades seguint un
model de compacitat i
diversitat d’usos, en contra
del model actual dispers i
unifuncional.

GCO1

R2

IP3

Es prioritzen les
actuacions de
reforma interior i la
reordenació de les
àrees urbanes.

Es preveu la
possibilitat de
realitzar
operacions de
rehabilitació, de
reforma interior,
de remodelació,
de transformació
d’usos, de
reurbanització i
similars en el sòl
urbà no
consolidat a partir
de plans de

Sí

Variar la tipologia
edificatòria passant dels
habitatges unifamiliars
aïllats i residencials als
habitatges de dimensions
més reduïdes.
No es preveuen noves
ocupacions de sòl que no
siguin per la satisfacció de
necessitats d’equipaments
i serveis.
Conservació i
manteniment del nucli
històric de Canyelles i del
Castell com a element
dinamitzador i atractor del
municipi.
Reserva de zones de
serveis a les

Parcial

GCO: Grau de compliment de l’objectiu(si/no/parcial).
R: Recomanacions (modificacions i mesures protectores, correctores i compensatòries proposades).
3
IP: Incorporació de les recomanacions en el Pla.
1
2
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Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

GCO1

S’hi localitzen espais amb
pendents que oscil·len entre el
5-10% a les zones agrícoles i
properes al nucli urbà, i espais
amb pendents de més del 20%
localitzats principalment als
espais muntanyosos del Parc
d’Olèrdola, als voltants de la
carretera C-15, als espais nordest i part de les urbanitzacions
Vora Sitges, Les Amèriques,
Can Roca, Califòrnia, Les
Palmeres i Selva Meravelles.

1.3. Preservar de la urbanització
els terrenys amb pendents
elevats, mantenint la seva
classificació de sòl no
urbanitzable, i minimitzar
l’edificació dels creixements ja
planificats.

Existeix una xarxa de camins
que uneixen els diversos nuclis
i que es distribueixen de
manera gairebé radial des del
nucli de Canyelles.

1.4. Proposar una nova xarxa de
camins entre les urbanitzacions
integrada en la matriu física,
mantenint la permeabilitat del sòl.

Creació d’itineraris per
vianants i bicicletes al tram
de l’antic traçat de la
carretera C-15 que enllaça
amb les urbanitzacions.

Sí

Canyelles disposa de recollida
selectiva des de l’any 2000 que
inclou el vidre, els envasos i el
paper i cartró, però no la
matèria orgànica. Hi ha
previsions d’implantar la

7.1. Incloure en el disseny de la
vialitat pública els espais suficients
i adequats per col·locar
contenidors o altres equipaments
necessaris per optimitzar les
operacions de recollida i transport

S'incorpora a l'article
154.1 de les Normes
Urbanístiques la
necessitat de considerar
l’emplaçament i dotació
dels punts de recollida

Sí

Actuacions de redefinició
de l’ordenació a les
urbanitzacions.

IP3
millora urbana a
l'article 16 de les
Normes
Urbanístiques4.

urbanitzacions.

Actuacions d’urbanització i
reestructuració a les
urbanitzacions.

R2

No

4
La numeració dels articles de la normativa del POUM fa referència a les Normes Urbanístiques que es van presentar en la primera versió per a l'Aprovació Provisional del Pla. Aquest
aclariment es fa extensiu a totes les cites d'articles de la normativa del POUM que es fan al llarg de la present Memòria Ambiental.

Memòria Ambiental
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Aspectes ambientals
rellevants del territori

Objectius ambientals segons
importància relativa

recollida de matèria orgànica i
la repartició de 30-50
compostadors a les
urbanitzacions.

de residus.

El nombre total de contenidors
destinats a la recollida selectiva
al municipi és de 59. També
disposa d’una deixalleria
municipal.
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Determinacions del Pla

GCO1

R2

IP3

Es contemplen
sistemes de
recollida i

A l’apartat 5.2. de
la Memòria del
Pla s’incorporen

dels residus domèstics
urbans en el pla parcial
urbanístic a desenvolupar
en el marc del POUM.

7.2. Assegurar una correcte gestió
dels residus d’obra en fase
constructiva, evitant abocaments
il·legals de runa i materials
similars, en instal·lacions
autoritzades per l’Agència de
Residus de Catalunya i d’acord
amb la normativa vigent.

S'incorpora a l'article
154.1 de les Normes
Urbanístiques la
necessitat de donar
compliment a les
normatives sectorials
relatives a la gestió dels
residus en el pla parcial
urbanístic a desenvolupar
en el marc del POUM.

Sí

La riera de Vilafranca i els
torrents, del Pla del Bosc, de
Cal Deus i de Cal Dori al seu
pas pel nucli urbà tenen
delimitades zones
potencialment inundables des
del punt de vista geomorfològic.

2.1. Garantir la compatibilitat del
creixement urbanístic planificat
d’acord amb l’establert a l’article 6,
directriu de preservació front als
riscs d’inundació, i la disposició
transitòria segona, estudis
d’inundabilitat en cas de manca
d’instrument de planificació
hidràulica aprovat, del Decret
305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, proposant mesures
per tal de prevenir-lo.

No es preveuen noves
ocupacions de sòl que no
siguin per la satisfacció de
necessitats d’equipaments
i serveis.

Sí

A Canyelles el subministrament
d’aigua es produeix a través
d’una canonada d’ATLL i dels

2.2. Adequar el desenvolupament
previst a la disponibilitat de
recursos hídrics.

El Pla incorporarà les
determinacions pel
desenvolupament del Pla

Parcial
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Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

GCO1

Director de l’aigua.

pous repartits per tot el
municipi.
El consum d'aigua al municipi
l’any 2015 va ser de 246.099
m3 d’aigua.
Hi ha urbanitzacions que no
estan connectades a la xarxa
d’abastament d’aigua
municipal.

2.3. Prioritzar les tipologies
urbanístiques que comporten un
consum d’aigua menor.

La xarxa de recollida d’aigües
residuals del municipi és
unitària i desguassa, mitjançant
un col·lector en alta a l‘Estació
Depuradora de Sitges. Tot i
així, no tots els nuclis de
població de Canyelles disposen
de xarxa de sanejament.

Memòria Ambiental

2.4. Adoptar mesures per
fomentar l’estalvi i la reutilització
de l’aigua, tot assegurant la
depuració de la totalitat de les
aigües residuals.

Reconsiderar els usos i
transformar les àrees no
consolidades seguint un
model de compacitat i
diversitat d’usos, en contra
del model actual dispers i
unifuncional.

R2

IP3

emmagatzematge
de les aigües de
pluja, i es fomenten
les pràctiques
sostenibles d’estalvi
i eficiència en l’ús
de l’aigua.

els objectius del
desenvolupament
urbanístic
sostenible.

Sí

Variar la tipologia
edificatòria passant dels
habitatges unifamiliars
aïllats i residencials als
habitatges de dimensions
més reduïdes.
El Pla incorporarà les
determinacions pel
desenvolupament del Pla
Director de l’aigua.
Per a la xarxa de
sanejament d’aigua el Pla
contempla l’execució de
les actuacions existents o
en redacció i preveu noves
necessitats.

Sí
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Aspectes ambientals
rellevants del territori

Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

GCO1

Disposa de diferents fonts
energètiques, entre elles
principalment l'energia
elèctrica, el gas i gas-oli.

4.1. Definir acuradament les àrees
edificables, facilitant la
incorporació d’energies
renovables.

Nova zona per
equipament docent,
sanitari i esportiu al nucli
de Can Dori.

Sí

El municipi de Canyelles
presenta una zona de protecció
màxima envers la contaminació
lluminosa coincident amb el
Parc d’Olèrdola, una zona de
protecció alta en totes les
zones periurbanes i una
protecció moderada als nuclis
urbans.
A Canyelles van iniciar el Pla
d’Adequació Ambiental de
l’enllumenat existent l’any 2006
on s’han iniciat noves
actuacions per a la millora de
l’eficiència energètica i contra la
contaminació lumínica a
l’enllumenat públic.
La carretera C-15 presentava
un valor límit d’immissió (LAr3)
entre 65 i 70 decibels. També
es va mesurar el nivell acústic
al punt quilomètric 8,4 de la C15 en un període diürn i una
velocitat de 70 km/h i els
resultats van ser un LAeq4 de
66 decibels i un LA905 de 48.
Pel que fa al Mapa de Capacitat
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R2

IP3

S’utilitzarà la
topografia, la
vegetació, i altres
mecanismes de la
construcció, com a
elements de
protecció acústica.
S’utilitzaran
paviments
fonoabsorbents i/o

A l’apartat 5.2. de
la Memòria del
Pla s’incorporen
els objectius del
desenvolupament
urbanístic
sostenible.

Recollir i incorporar el Pla
parcial de delimitació en
tràmit per a l’ús
d’equipament sociosanitari a l’antic edifici de
Muntanya del Mar.
4.2. Exigir enllumenat de baix
consum en espais públics i privats.

4.3. Tenir en compte les zones de
sensibilitat acústica definides en
els mapes de capacitat acústica
d’àmbit municipal i les normes per
a les noves construccions en
zones de soroll, a l’hora de regular
els usos admesos, per tal de
garantir el compliment dels nivells
d’immissió sonora establerts en la
normativa sectorial vigent.

S'incorpora a l'article
154.1 de les Normes
Urbanístiques la
necessitat de donar
compliment a les
normatives sobre estalvi
energètic i d'utilitzar
làmpades de sodi d’alta
pressió en el pla parcial
urbanístic a desenvolupar
en el marc del POUM.

Sí

Conversió a una via Cívica
a la part central de l’antic
traçat de la carretera C-15.
Reserva de terrenys per
aparcament als espais que
han quedat lliures de
l’antic traçat de la
carretera C-15.

Parcial
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Aspectes ambientals
rellevants del territori
Acústica, l’Ajuntament de
Canyelles actualment disposa
de Mapa de Capacitat Acústica
pel municipi adequat al Decret
176/2009, però no aprovat.

Per una banda, la mobilitat per
a Canyelles ha augmentat
considerablement al llarg dels
anys, sobretot pel que fa als
desplaçament cap a fora del
municipi. En aquest sentit, el
transport més utilitzat és el
transport individual.
Per altra banda, es disposa de
diferents fonts energètiques,
entre elles principalment
l'energia elèctrica, el gas i gasoli.

Es localitza un espai inclòs al
Pla d’espais d’Interès Natural:
l’espai PEIN d’Olèrdola. Aquest
espai forma part també de la
xarxa de Parcs Naturals que
gestiona la Diputació, coincidint
(gairebé amb la totalitat dels

Memòria Ambiental
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Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

GCO1

R2

IP3

s’insonoritzaran
elements de
construcció.
4.4. Planificar adequadament les
zones verdes i els espais lliures
urbans per atendre a un conjunt
de funcions.
5.1. Fomentar l’eficiència
energètica i l’ús de les energies
renovables en la urbanització i
l’edificació, de conformitat amb
allò establert en els objectius
esmentats anteriorment.
5.2. Incorporar en el POUM
aquelles disposicions que
permetin garantir i promoure el
correcte desenvolupament dels
Plans d’acció per l’energia
sostenible (PAES), a fi i efecte
d’assolir els objectius del Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses per una
energia sostenible local.
3.1. Delimitar acuradament en el
sòl no urbanitzable els àmbits
protegits d’Olèrdola i el Massís del
Garraf inclosos en el Pla d’espais
d’interès natural i en la xarxa
Natura 2000.
3.2. Adaptar l’ordenació i la

Actuacions de recuperació
dels jardins urbans en
punts estratègics i de
centralitat a les
urbanitzacions.

Variar la tipologia
edificatòria passant dels
habitatges unifamiliars
aïllats i residencials als
habitatges de dimensions
més reduïdes.
Establiment d’una xarxa
viària i de transport públic
que comuniqui les
urbanitzacions amb el
nucli.

Classificació de sòl no
urbanitzable dels espais
inclosos al PEIN
d’Olèrdola.

Sí

Sí

Parcial

Parcial

Ajustar la limitació
de l’espai protegit a
la realitat de la
urbanització.

S’incorpora a la
Memòria del Pla
la justificació dels
límits de l’espai.

Parcial

Ajustar la limitació

S’incorpora a la
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Objectius ambientals segons
importància relativa

límits) amb l’àmbit del PEIN.

normativa del sòl no urbanitzable,
segons s’escaigui, als límits i
normativa dels PEPMFP de l’espai
d’Olèrdola i del Massís del Garraf.

També s’hi localitza una petita
part de l’àmbit del Massís del
Garraf, el qual disposa d’un Pla
especial de protecció del medi
físic i del paisatge (PEPMFP)
de l'espai natural del Garraf.
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Determinacions del Pla

GCO1

Segons el PTMB, es descriu un
connector amenaçat per
continus urbans situat entre la
urbanització de Les Amèriques i
la urbanització del Mas Mestre
(pertanyent al municipi
d’Olivella), i un corredor fluvial:
la riera de Vilafranca.

3.3. Preservar els valors protegits
per la delimitació de protecció
especial del PTMB, així com els
connectors amenaçats
corresponents al separador urbà
emplaçat entre Can Roca – les
Amèriques i Olivella, el connector
ecològic i fluvial de la riera de
Vilafranca i la passera entre el
nucli urbà principal i l’àmbit de la
pirotècnia. Així mateix, per tal de
conservar la biodiversitat i
connectivitat intramunicipal,
establir les determinacions i
mesures ambientals necessàries.

Delimitació de zones
d’especial interès per a la
connectivitat ecològica.

Sí

A Canyelles s’hi troben 18
hàbitats de Catalunya, essent el
grup de les terres agrícoles i
àrees antròpiques el de major
recobriment, i s’hi troben 7
hàbitats d’interès comunitari.

3.4. Establir una zonificació de sòl
no urbanitzable i dels espais
lliures, en general, que aculli els
boscos i els HICs existents, així
com els espais agrícoles de més
interès, que permeti la protecció i
conservació dels hàbitats i les
seves espècies, i que juntament
amb les zones verdes urbanes, les
zones EIN i xarxa Natura 2000,

Classificació del sòl no
urbanitzable en funció de
la seva qualitat ecològica i
paisatgística.

Sí

R2

IP3

de l’espai protegit a
la realitat de la
urbanització.

Memòria del Pla
la justificació dels
límits de l’espai.
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Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

GCO1

R2

IP3

S’ordenaran
acuradament les
vores dels teixits
urbans i de les
urbanitzacions.

Es defineix més
concretament a
l’apartat 4.2. de
la Memòria del
Pla.

formi una xarxa el més contínua
possible d’espais lliures
d’edificació i urbanització.
Pel que fa a la flora present al
municipi, cal remarcar que
aquesta va sempre lligada als
sistemes ecològics presents.
Així, cal considerar
especialment les espècies
vegetals potencials més
rellevants dels hàbitats
predominants (màquies i
garrigues amb margalló,
llentiscle, ullastre, de les
contrades mediterrànies
càlides, les pinedes de pi blanc
amb sotabosc de màquies o
garrigues amb ullastre i
margalló de les contrades
mediterrànies càlides, les
vinyes i les bosquines de pi
blanc procedents de
colonització sense obviar la
menció a les espècies
potencials de la resta
d’hàbitats).

3.5. Dissenyar les zones verdes i
altres espais lliures urbans amb
criteris de biodiversitat,
bioclimàtics i fent servir espècies
autòctones.

El PTMB defineix un connector
amenaçat per continus urbans
localitzat entre la urbanització
de Les Amèriques i la
urbanització del Mas Mestre
(municipi d’Olivella).

3.6. Impedir la unió dels sectors
residencials de baixa densitat
propers mantenint separadors
paisatgístics entre ells.

Memòria Ambiental
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Actuacions de recuperació
dels jardins urbans en
punts estratègics i de
centralitat a les
urbanitzacions.

Parcial
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Aspectes ambientals
rellevants del territori

Objectius ambientals segons
importància relativa

El municipi de Canyelles està
catalogat com d’alt risc
d’incendi pel Decret 64/95.

3.7. Preveure, sempre que sigui
possible, un espai perimetral entre
el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.

Sí

Té redactat un PAM de l’any
2006 que estableix la
obligatorietat d’incorporar els
plans d’autoprotecció de la
Pirotècnia Igual, de la
benzinera i el de la casa de
Colònies El Pinar, així com, de
les urbanitzacions que estiguin
ubicades en zones de risc dins
l’àmbit del PAM.

3.8. Garantir el compliment de les
mesures de prevenció dels
incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.

Pendent

Determinacions del Pla

GCO1

El Pla General qualifica el sòl
no urbanitzable en les zones
d’interès forestal, d’interès
paisatgístic i/o natural, d’interès
agrícola, d’ús especial i d’espai
lliure general Can Cros.

6.1. Definir tipologies i intensitats
edificatòries que no suposin una
ruptura estrident respecte les
pautes formals del seu entorn.

Reconsiderar els usos i
transformar les àrees no
consolidades seguint un
model de compacitat i
diversitat d’usos, en contra
del model actual dispers i
unifuncional.

El PTMB defineix un connector
amenaçat per continus urbans
localitzat entre la urbanització
de Les Amèriques i la
urbanització del Mas Mestre
(municipi d’Olivella).

6.2. Ordenar acuradament els
espais de vora dels teixits urbans i
els espais periurbans utilitzant,
sempre que sigui possible, el
sistema d’espais lliures com a
elements de contenció i acabat de
la ciutat, així com de transició vers
el sòl no urbanitzable.

Actuacions de recuperació
dels jardins urbans en
punts estratègics i de
centralitat a les
urbanitzacions.

Sí

Al terme municipal de
Canyelles hi ha amb 3 elements
considerats de valor patrimonial

6.3. Preservar els valors
paisatgístics d’interès especial,
tant de patrimoni cultural com

Conservació i
manteniment del nucli
històric de Canyelles i del

Sí

Sí

R2

IP3

Delimitar els
perímetres de les
urbanitzacions

S’incorpora a la
normativa del
Pla.
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Aspectes ambientals
rellevants del territori

Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

i 8 registres inclosos a
l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya

natural, delimitant-ne àmbits de
protecció puntual, redactant
catàlegs, plans especials, etc.

Castell com a element
dinamitzador i atractor del
municipi.

GCO1

R2

IP3

Creació d’un Parc Central
al municipi unint el parc de
Can Dori i el del nucli
antic.

Cal remarcar que el municipi de
Canyelles s’hi localitzen espais
amb pendents que oscil·len
entre el 5-10% a les zones
agrícoles i properes al nucli
urbà, i espais amb pendents de
més del 20%.

El Pla General qualifica el sòl
no urbanitzable en les zones
d’interès forestal, d’interès
paisatgístic i/o natural, d’interès
agrícola, d’ús especial i d’espai
lliure general Can Cros.

6.4. Incorporar criteris a la
normativa per tal que les
construccions i les instal·lacions
de nova implantació s’integrin en
els espais d’interès paisatgístic, el
patrimoni cultural i els elements
identitaris.
6.5. Ordenar els volums de les
edificacions en relació amb la
morfologia del terrenys i del
paisatge.
6.6. Regular les condicions
d’implantació, les característiques
tipològiques i els paràmetres
bàsics dels usos i les edificacions
admissibles en sòl no
urbanitzable.

Actuacions d’urbanització i
reestructuració a les
urbanitzacions.
Actuacions de redefinició
de l’ordenació a les
urbanitzacions.
Actuacions d’urbanització i
reestructuració a les
urbanitzacions.
Actuacions de redefinició
de l’ordenació a les
urbanitzacions.

Manteniment de l’actual
sòl industrial d'acord amb
el planejament vigent.

Sí

Sí

Sí

Font: Elaboració pròpia.
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5. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL SEU
GRAU DE CONSIDERACIÓ
Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases
següents:
-

-

Avanç del Pla:


Informació pública de l’Avanç del Pla durant 30 dies



Consultes de l’òrgan ambiental a les administracions afectades i al públic
interessat en referència a l’abast de l’avaluació

Aprovació inicial:


Informació pública de l’Avanç del Pla durant 45 dies

L’objectiu d’aquest capítol és valorar com s’han pres en consideració els resultats de
les consultes. És per això que els apartats següents se centren en les aportacions rebudes i en
la valoració de la integració d’aquestes en el Pla i en l’avaluació ambiental.
5.1. ORIGEN DE LES APORTACIONS
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental ha estat l’instrument de treball per a l’avaluació del
Pla i, com a tal, ha anat evolucionant paral·lelament a les propostes del mateix.
En aquest sentit els diferents departament de la Generalitat de Catalunya han realitzat
diferents aportacions al llarg del procés d’avaluació ambiental estratègica. Entre aquestes
aportacions destaca especialment el Document de referència i l’Informe d’Aprovació Inicial
elaborats pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
D’altra banda, el procés de participació i informació pública del Pla també ha generat un
seguit de consideracions i aportacions al Pla i a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.
En aquest apartat s’expliquen de forma sintètica, quines han estat les principals
aportacions dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i del procés
d’informació pública, i com han estat introduïdes.
A continuació es mostra el llistat dels dos processos d’informació pública (veure taula 9)
i dels diferents processos de participació ciutadana (veure taula 10).
Taula 9. Informació pública.
Data

Tipus de participació ciutadana

Valoració de la
participació ciutadana

Del 29 de desembre de 2011
a 28 de gener de 2012

Informació pública de
l’avantprojecte de Pla (30 dies)

2 aportacions recollides

Del 9 de gener de 2014 a 23
de febrer de 2014

Informació pública del projecte de
Pla (45 dies)

24 aportacions recollides

Font: Elaboració pròpia.

Taula 10. Altres processos de participació ciutadana.
Tipus de participació ciutadana

Valoració de la participació ciutadana

Tercer
trimestre
2009

Enquesta ciutadana

4.688 enquestes
repartides i 250
contestades

19 març
2010

Sessió informativa: Presentació i
explicació de l’Avanç de Pla

68 assistents
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Les principals
conclusions del
procés participatiu
han estat sobre el
model de municipi,
els usos
residencials,
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Tipus de participació ciutadana

27 març
2010

Jornada ciutadana de debat de
l’Avanç de Pla

Valoració de la participació ciutadana

42 assistents

terciaris i les noves
zones de
desenvolupament,
el desenvolupament
econòmic, la
mobilitat i els espais
naturals, espais
verds i patrimoni.

Font: Elaboració pròpia.

A continuació es mostra el llistat de tots els informes emesos per les diferents
administracions durant les dues fases del procés (veure taula 11) i el llistat de les reunions
efectuades amb les administracions afectades durant el procés d’avaluació ambiental (veure
taula 12).
Taula 11. Consultes a les administracions afectades.
Fase de
l’avaluació
ambiental

Informes emesos
per les
administracions
consultades

Data
d’emissió
de
l’informe

Serveis Territorials de
Barcelona. Oficina territorial
d’Acció i Avaluació
Ambiental

Document de
referència

18/05/2012

Agència Catalana de
l’Aigua

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

03/01/2012

Direcció General de
Qualitat Ambiental. Aire

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

16/01/2012

Agència de Residus de
Catalunya

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

23/01/2012

Direcció General de
Polítiques Ambientals.
Oficina de Canvi Climàtic

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

25/01/2012

Serveis Territorials de
Barcelona. Oficina de
Gestió Ambiental Unificada
de Barcelona

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

03/02/2012

Direcció General de
Qualitat Ambiental. Servei
per a la Prevenció de la
Contaminació Acústica i
Lluminosa

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

09/02/2012

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural. Àrea de
Medi Natural

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

23/01/2012

Departament de Salut. Agència de Protecció
de la Salut

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

23/01/2012

Consell Comarcal del Garraf. Àrea
d’Ordenació Territorial i l’Habitatge

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

08/02/2012

Administracions consultades

Departament
de Territori i
Sostenibilitat

Avanç de
Pla
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Fase de
l’avaluació
ambiental

Administracions consultades

Informes emesos
per les
administracions
consultades

Data
d’emissió
de
l’informe

Departament d’Interior. Subdirecció General
de Programes en Protecció Civil

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

05/04/2012

Serveis Territorials de
Barcelona

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

27/12/2013

Agència Catalana de
l’Aigua

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

10/01/2014

Direcció General de Medi
Natural i Biodiversitat

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

14/03/2014

Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

05/04/2014

Institut Geològic de
Catalunya

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

-

Departament
d’Ensenyament

Servei Territorial
d’Ensenyament

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/12/2013

Departament
de Governació
i Relacions
Institucionals

Direcció General d’Afers
Religiosos

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

22/07/2014

Departament
d’Interior

Direcció General de
Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

26/02/2014

Departament
de Salut

Agència de Salut Pública
de Catalunya

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

14/03/2014

Direcció General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/04/2014

Direcció General de
Comerç

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/04/2014

Departament
de la
Presidència

Secretaria Consell General
de l’Esport

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

03/06/2014

Departament
de Cultura

Direcció General de
Patrimoni Cultural

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

02/06/2014

Diputació de Barcelona. Vies Públiques

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/12/2013

Ajuntament de Castellet i la Gornal

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

20/12/2013

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

22/07/2014

Ajuntament d’Olèrdola

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

27/12/2013

Ajuntament d’Olivella

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/12/2013

Departament
de Territori i
Sostenibilitat

Aprovació
inicial

Departament
d’Empresa i
Ocupació
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Administracions consultades

Informes emesos
per les
administracions
consultades

Data
d’emissió
de
l’informe

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/12/2013

Ministerio Industria, Energía y Turismo

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

26/02/2014

Red Eléctrica de España

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

05/03/2014

Font: Elaboració pròpia.

Taula 12. Entrevistes efectuades amb les administracions afectades durant el procés
d’avaluació ambiental.

20122013

Quart trimestre 2009
– primer trimestre
2010

Data

Assistents

Finalitat de la reunió

Equip redactor i tècnics de la Direcció General
d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre del
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Línia Orbital Ferroviària

Equip redactor i Sr. Josep Martí del Servei de
planificació de la Direcció General de Carreteres del
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Desafectació de l’antiga C15 per entrar en
funcionament la nova C-15

Equip redactor i tècnics del Parc Natural d’Olèrdola

Delimitació del Parc

Equip redactor i Sr Jordi Parpal del Servei de
planificació de l’Entorn Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

Límits PEIN

Font: Elaboració pròpia.

5.2. CONTINGUT I GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES APORTACIONS DE CAIRE
AMBIENTAL DEL PLA
5.2.1. Consideració de les aportacions de les administracions afectades
Es detallen, per a cada fase de la tramitació del Pla, les aportacions de caire ambiental
recollides en els informes preceptius de les administracions afectades, i com aquest les ha
incorporades.
Avanç del Pla
En fase d’Avanç de Pla s’han rebut les aportacions procedents de vàries
administracions, així com l’Informe dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat (el Document de referència -DR-). El grau d’incorporació al Pla d’aquest
DR es pot veure a la taula 4 de l’apartat 4.2.1; i, a la taula a continuació (taula 13) es detalla el
grau d’incorporació de la resta d’aportacions procedents de les administracions afectades.
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Taula 13. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau d’incorporació. Fase d’Avanç de Pla.
Administracions afectades

Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència Catalana de
l’Aigua

Agència de Residus
de Catalunya

Direcció General de
Polítiques
Ambientals. Oficina
de Canvi Climàtic

Aportacions

Incorporació al Pla

S’han de tenir en compte les consideracions que es fan en
relació al domini públic hidràulic, la zona de policia de lleres, la
zona de servitud, l’abastament d’aigua, el sanejament, les
afeccions ambientals, la inundabilitat i les basses de laminació
de pluvials.

El Pla ho ha tingut en compte i s’incorpora la Q10 (sistema
hidràulic) en els plànols d’ordenació del POUM.

Per tal de donar compliment a al DMA, d’ISA haurà d’adaptar-se
a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva
Marc i, en particular, al Pla de gestió del districte de conca fluvial
de Catalunya, aprovat el 23 de novembre de 2010.

L’ISA incorpora a nivell descriptiu, al capítol 3.1.4. Cicle de
l’aigua, el compliment dels objectius de la DMA en les
masses d’aigua de Canyelles.

Caldrà tenir en compte el compliment de la normativa i els plans
i programes referents a residus.

S’han incorporat a la normativa del Pla apartats que
indiquen el compliment de la normativa de residus.

Els objectius ambientals de l’ISAP són suficients, però caldria
desvincular el concepte ambient atmosfèric entès com a qualitat
de l’aire del canvi climàtic. Per tant, es proposa que es plantegi
un nou aspecte ambiental “minimització de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al Pla” i es separi del
concepte d’ambient atmosfèric.

S’ha incorporat com un objectiu ambiental al capítol 3.3.
Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del
Pla de l’ISA, per petició del DR.

L’ISA caldria que detallés l’impacte, en quant a l’emissió de
gasos amb efecte d’hivernacle, que tindrà el planejament:
- L’establiment de nous habitatges i equipaments i els seus
consums energètics previstos.
- Les hores de funcionament de la maquinaria i l’ús de
combustibles per les millores associades a les connexions
viàries.
- La mobilitat generada dels nous residents en l’àmbit urbà.
- Les noves necessitats d’aigua i les seves càrregues
energètiques associades tant a la captació, abastament,
transport i sanejament.
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Al capítol de l’ISA 5.2. Quantificació dels aspectes
ambientals i ecològics afectats pel Pla, s’identifiquen i es
quantifiquen els sòls objecte de transformació i les
demandes addicionals de recursos naturals i
d’infraestructures de sanejament, de gestió de residus i
similars derivades de l’ordenació proposada. Tot i així, no
s’identifiquen ni es quantifiquen les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle generades de la proposta
d’ordenació.
Ara be, al capítol 6.1. Efectes sobre els diferents
components ambientals, els recursos naturals en general i
els espais i aspectes ambientalment rellevants de l’ISA es
detallen els possibles efectes significatius de les
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Aportacions

Incorporació al Pla

- Les demandes energètiques de les noves instal·lacions,
activitats comercials o industrials previstes.

determinacions del Pla sobre els diferents vectors
ambientals, entre ells l’Ambient atmosfèric. En aquest
subapartat es detallen els efectes de la mobilitat al
municipi i de les emissions d’aquesta.

Per això, en definitiva, es planteja incorporar un balanç de CO2
equivalent originat pel nou instrument planificador que sigui
avaluat des del punt de vista de les dues alternatives
plantejades i sigui un element més de selecció per escollir
l’alternativa ambiental més raonable.

I, al capítol 6.2. Efectes ambientals de la mobilitat
generada pel Pla, es recullen els principals efectes de
l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de Canyelles.
Finalment, pel que fa al balanç de CO2, aquest no
s’incorpora.

Caldria actualitzar també, a l’apartat Marc legal i de referència
en matèria de canvi climàtic la regulació, els acords i normativa
en matèria de canvi climàtic esmentada en el mateix informe.

S’han incorporar al subapartat Marc legal i de referència
en matèria de canvi climàtic del capítol 3.2. Objectius de
protecció ambiental d’obligació de l’ISA.

Es considera que una vegada escollida l’alternativa que
ambientalment reculli un desenvolupament més sostenible,
caldria detallar un llistat de mesures específiques per tal de
compensar l’impacte que pugui tenir en nou planejament en
l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Entre elles es destaquen el promoure l’ús de les renovables,
l’establiment de la màxima eficiència i aprofitament de la llum
natural en els nous usos, les mesures d’enllumenat públic de
baix consum...

Al capítol 5.3. Mesures previstes per a la preservació i
millora del medi ambient s’inclouen tot un conjunt de
mesures de preservació i millora ambiental que
compensaran o minimitzaran les possibles afeccions
ambientals derivades de l'execució del POUM o que
suposaran un valor afegit i una millora qualitativa del Pla
des del punt de vista de la sostenibilitat. En concret, les
mesures proposades a l’informe s’inclouen al subapartat:
En relació a l’ambient atmosfèric i al canvi climàtic.

Cal mencionar que si bé és cert que els escenaris climàtics
encara han de proporcionar més i millor informació com per
planejar elements de gestió, sí que cal considerar-los per
incorporar elements d’adaptació al canvi climàtic en la
planificació municipal. Per això, caldrà que Canyelles tingui en
compte:
- El possible increment de freqüència dels incendis forestals
en els seus Plans de protecció i d’actuació contra incendis;
en aquest sentit fóra escaient que el municipi establís un pla
d’acció amb els propietaris forestals del seu terme municipal

Memòria Ambiental

La redacció dels plans de protecció d’incendis i
l’ordenança d’estalvi d’aigua, són elements que
l’Ajuntament redacta independentment del POUM. Si
estiguessin redactades, el POUM les recolliria com
normativa a complir.
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Aportacions

Incorporació al Pla

adreçat a reduir la vulnerabilitat de les seves masses
boscoses.
- Davant el risc raonable d’un major dèficit de recursos hídrics,
sumats a l’element estructural de dèficit en períodes de
sequera típics del clima mediterrani ja viscuts a Catalunya,
és aconsellable preveure elements d’estalvi i gestió tals com
la redacció i aprovació d’una ordenança municipal d’estalvi i
eficiència de l’aigua i, alhora, una tarificació en el preu de
l’aigua que desincentivi consums sumptuosos.
Serveis Territorials
de Barcelona.
Oficina de Gestió
Ambiental Unificada
de Barcelona

S’haurà de tenir en compte que tenen una activitat afectada per
la normativa d’accidents greus l’activitat de la Pirotècnia Igual.

En una zona de protecció màxima (E1), d’acord amb el Mapa de
la protecció envers la contaminació lluminosa, s’han d’utilitzar
làmpades de vapor de sodi.
Direcció General de
Qualitat Ambiental.
Servei per a la
Prevenció de la
Contaminació
Acústica i Lluminosa

54

Al capítol 3.1.10. Riscos ambientals, concretament al
subapartat Risc tecnològic/industrial, es descriu l’activitat
Pirotècnia Igual com una activitat classificada com a
empresa d’explosius i pirotècnia.
Al capítol 5.3. Mesures previstes per a la preservació i
millora del medi ambient, concretament al subapartat En
relació a l’ambient atmosfèric, es té en compte.
I, al Pla s’ha incorporat la referència a que s’hauran
d’utilitzar làmpades de vapor de sodi.

La il·luminació exterior no pot produir il·luminació intrusa, si ho
fa ha de complir amb els valors màxims que estableix la
normativa de prevenció de la contaminació lluminosa i de la
protecció del medi nocturn.

Serà el planejament derivat qui fixi la normativa específica
per apaivagar la contaminació lluminosa, i es concretarà
amb el projecte d’urbanització.

Es recomana que les instal·lacions d’il·luminació exterior
disposin de sistemes de regulació horària i de regulació del flux
lluminós.

Serà el planejament derivat qui fixi la normativa específica
per apaivagar la contaminació lluminosa, i es concretarà
amb el projecte d’urbanització.

L’impacte del vector llum dels projectes d’activitats i/o
infraestructures que es derivin de l’aprovació del POUM de
Canyelles s’haurà de tenir en compte en els tràmits de
comunicació, llicència, autorització ambiental, autorització

Serà el planejament derivat qui fixi la normativa específica
per apaivagar la contaminació lluminosa, i es concretarà
amb el projecte d’urbanització.
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substantiva i avaluació d’impacte ambiental dels mateixos.
Tenir en consideració que l’àmbit del municipi acull un apart de
l’espai catalogat com a Àrea d’interès faunístic i florístic (AIFF).
Al·legació incorporada al DR.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
Àrea de Medi Natural

El capítol 3.1.3 Biodiversitat, permeabilitat ecològica i
patrimoni natural general de l’ISA s’estructura en 7
subapartats, d’entre els quals, en l’apartat Espais Naturals
Protegits inclou la descripció de l’àrea d’interès faunístic.

Tenir en compte de garantir una mostra representativa del grup
d’hàbitats d’interès comunitari (HIC) presents al municipi, tots
ells No prioritaris, i esmentats a l’ISAP, atenent al caràcter
d’espais d’interès específic.

El SNU de la nova proposta del Pla acull una mostra
representativa d’aquests HIC al municipi.

Tenir present que el municipi de Canyelles està declarat com a
d’alt risc d’incendi pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals,
modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre, mesures que
s’hauran de tenir presents en l’execució del Pla.

En l’ordenació del Pla es contemplen les actuacions de
reconfiguració de les urbanitzacions, per tal de contribuir a
consolidar millor els espais perimetrals, i fins i tot alguns
d’interiors, de característiques biodiverses. Es contemplen
espais perimetrals per tal d’establir zones d’esmorteïment
de pertorbacions, i en especial de protecció davant de
possibles incendis forestals.

Noves ocupacions territorials:

Consell Comarcal del Garraf.
Àrea d’Ordenació Territorial i
l’Habitatge

La nova zona d’activitat preveu un espai dedicat a activitats
econòmiques i d’oci lligades al món del motor. Caldrà que
s’informi de la seva compatibilitat, ja que no correspon a aquest
Consell Comarcal aquesta qüestió, valorant-se el trasllat a un
altre espai o bé la seca pròpia necessitat, produint-se un debat a
nivell tècnic i polític sobre el model proposat.
Cal analitzar la possibilitat d’implantar àrees d’activitat
econòmica mancomunada, fet que podria analitzar-se en un
futur Pla Director urbanístic comarcal, de tal forma que s’obrís
un debat a nivell territorial.
Objectius ambientals:
Cal, en l’àmbit de l’ambient atmosfèric, tenir en compte que
l’especialització residencial del municipi comporta la

Memòria Ambiental

Es desestima l’al·legació ja que s’ha desestimat la zona de
noves activitats que es plantejava a l’Avanç.

El Pla no crea noves zones d’activitats.

S’incorporen a l’apartat de l’ISA 3.3. Objectius i criteris
ambientals adoptats en la redacció del Pla els objectius
ambientals a petició del DR.

55

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Administracions afectades

Juny 2016

Aportacions

Incorporació al Pla

dependència dels mitjans de transport privats, causants de la
majoria de gasos contaminants. Aquest model, paulatinament,
caldria reconvertir-lo en sistema de transport públic, detectant
les demandes socials i laborals de la població i creant un
sistema de transport a partir de la demanda del territori.
Objectius de desenvolupament del Pla:
- Es reitera la necessitat d’incrementar la jerarquització de
l’objectiu C7, C8 i C9 d’implementar criteris per a
incrementar la protecció del medi nocturn.
- En l’àmbit de paisatge, caldria determinar a l’objectiu F2, el
que preveu el PTMB, no només per a futures actuacions,
sinó també per a les actuals xarxes, com determinen les
Directrius del Paisatge incloses a les normes del PTMB.
- Pel que fa als objectius F5, F6 i F7, caldria reconsiderar la
seva jerarquització, entenen que la fragilitat del paisatge a
Canyelles pel seu model urbà al llarg de les darreres
dècades, ha rebut diversos impactes visuals. També cal
considerar el sòl no urbanitzable com un actiu territorial i el
seu tractament prioritari.

S’implementen en la normativa del Pla de l’Aprovació
Inicial.

- Caldrà estar a l’espera de l’estudi socioeconòmic i de l’estudi
de mobilitat obligada per tal que informin dels mateixos
principis destinats al canvi modal de l’estructura del municipi.
- Necessitat d’incorporar altres indicadors de seguiment de
l’efecte de la baixa densitat, en especial els socials. En
aquest sentit, caldria abordar la gestió d ela baixa densitat.
Departament d’Interior.
Subdirecció General de
Programes en Protecció Civil
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Incloure a l’ISA, dins l’apartat de riscos, les distàncies
d’afectació de les hipòtesis accidentals de l’establiment
industrial Pirotècnia Igual S.L i identificar els sectors a
desenvolupar que es poden veure afectats

Al capítol 3.1.10. Riscos ambientals, concretament al
subapartat Risc tecnològic/industrial, es descriuen les
distàncies d'afectació de l’activitat Pirotècnia Igual i es
conclou que cap dels sectors a desenvolupar es troba dins
de les distàncies d'afectació de l'esmentada indústria.
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Incloure a l’ISA, dins l’apartat de riscos, si la previsió de la línia
orbital de ferrocarril serà únicament pel transport de passatgers
o pot incloure el transport de mercaderies perilloses.

Incorporat a l’apartat 3.1.2. Població i mobilitat de l’ISA.

Especificar la tipologia d’activitat industrial a instal·lar en la
transformació de les zones industrial (plànol núm. A1 – sector
núm. 9). En concret, especificar si es preveu que siguin
activitats incloses dins l’àmbit d’aplicació de la normativa
SEVESO.

No es permet la instal·lació de cap activitat relacionada
amb substàncies perilloses que puguin produir accidents
greus.

Sol·licitar informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments sobre les característiques mínimes
necessàries dels camins existents que es volen condicionar per
tal que els equips d’extinció puguin accedir-hi en cas d’incendi
forestal.

S’ha sol·licitat l’informe i s’ha rebut en data 26 de febrer de
2014. Les determinacions d’aquest informe es poden
consultar a la taula 15 de la present Memòria Ambiental.

Font: Elaboració pròpia.

Aprovació inicial
Taula 14. Aportacions procedents dels informes dels òrgans del Departament Territori i Sostenibilitat i grau d’incorporació. Fase d’Aprovació inicial.
Òrgans del DTES

Aportacions

Serveis Territorials de
Barcelona

Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i
incorporar les seves prescripcions, si s’escau, d’acord amb
l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya.
Així mateix, caldrà consultar a la resta d’administracions
públiques afectades i del públic interessat identificats en el
document de referència emès per aquesta Oficina Territorial en

Memòria Ambiental
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Les incorporacions dels informes es poden veure a la
present taula (14) i a la taula a continuació (15) de la
present Memòria Ambiental.
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data 18 d’abril de 2012.
Pel que fa a l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), caldrà
esmenar-lo assegurant la coherència entre l’alternativa justificada
ambientalment i la proposta adoptada pel POUM, i justificar de
manera adequada el grau d’acompliment dels objectius
ambientals per tal de realitzar una correcta avaluació ambiental.

La present memòria ambiental i l’ISA que es presenta
en la fase d’Aprovació Provisional del POUM de
Canyelles tenen coherència amb la proposta del Pla.
S’han modificat els apartats corresponents:

Així mateix, caldrà completar i actualitzar l’ISA tenint en compte
les consideracions realitzades tant en el document de referència
emès per aquesta Oficina pel que fa al càlcul dels indicadors, com
les efectuades en el present informe.
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-

Pel que fa a la descripció ambiental s’incorporen a
l’apartat 3.1. Descripció dels aspectes i elements
ambientalment rellevants de l’ISA.

-

Pel que fa a les mesures protectores s’incorporen a
l’apartat de 6.3.2. Mesures protectores, correctores i
compensatòries de la present Memòria Ambiental.

-

No s’incorpora el càlcul d’indicadors.

Caldrà incorporar a l’ISA els habitatges pendents d’implantar en
sòl urbà i avaluar de manera adequada el seu impacte ambiental
sobre el consum de sòl i de recursos.

S’ha modificat l’apartat 5.2. Quantificació dels aspectes
ambientals i ecològics afectats pel pla de l’ISA, tenint
en compte els habitatges totals que preveu el POUM.

Amb caràcter general, caldrà concentrar les actuacions en aquells
assentaments, que ja sigui per la població o per estructura, poden
afavorir la creació d’un teixit compacte i complex. Per tant, caldrà
evitar la consolidació d’aquelles urbanitzacions de caràcter molt
incipient, atenent l’impacte derivat del desenvolupament
d’aquests, sobre el manteniment d’un model territorial i sobre els
aspectes ambientals limitants.

En general, el POUM té com a objectiu afavorir a la
creació d’un teixit compacte. En aquest sentit, des de la
proposta del Pla es recondueix la urbanització i la seva
consolidació cap a la concentració dels habitatges
previstos.

Pel que fa als PMU 2 Can Rigol - Selva Meravelles i PMU 3 Vora
Sitges 2, atenent les limitacions ambientals existents, caldrà
analitzar l’alternativa de traslladar part del sostre previst a altres
sectors que presentin unes condicions ambientals més favorables
per al seu desenvolupament, i possibilitar la reconducció d’un
model territorial extensiu i poc eficient cap un model de municipi

No es trasllada el sostre previst en aquests sectors,
però sí que es concentra l’edificació adjacent als
habitatges existents, en pendents suaus i aprofitant els
vials ja oberts. S’allunya l’edificació del torrent, i a més,
s’allibera la major part de l’àmbit per espai lliure no
edificable on s’inclouen els hàbitats d’interès
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més complex i multifuncional.

comunitari.

Caldrà prioritzar el desenvolupament del sòl urbà industrial
pendent de transformar i consolidar, corresponent als PAU 1 i
PAU 2, en detriment de noves ocupacions de sòl. Així mateix,
caldrà desenvolupar de manera gradual el sòl urbanitzable no
delimitat, a partir de les necessitats i demandes reals del municipi,
tenint en compte l’afectació a la permeabilitat del sòl derivada de
la transformació de 8 ha de sòl agrícola, el qual presenta una
qualitat paisatgística considerable.

Es concreta i s’explica més detalladament que aquest
sòl industrial s’ha de desenvolupar de forma gradual
segons les necessitats del municipi.

Caldrà quantificar de manera exacta la màxima superfície
ampliable corresponent a l’activitat Pirotècnia Igual SA, tot limitant
l’ampliació al mínim imprescindible pel manteniment de l’activitat,
atenent el seu caràcter transitori.
Així mateix, caldrà prioritzar la concentració d’aquestes
ampliacions amb les edificacions i instal·lacions existents, i evitar
les noves construccions en terrenys forestals amb pendents
elevades, tenint en compte el previst en l’article 182 de les
Normes Urbanístiques.

Memòria Ambiental

Es concreta per on es desenvoluparan les instal·lacions
i les tipologies d’edificacions.

Caldrà aplicar el règim del sòl no urbanitzable als terrenys de la
urbanització de la Cogullada compresos dins de l’espai d’interès
natural d’Olèrdola, d’acord amb l’establert en l’article 13 del
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’espais d’interès natural.

Es manté la seva qualificació com a sòl urbà.

Caldrà classificar de sòl no urbanitzable els espais compresos
dins de l’espai d’interès natural Massís del Garraf, i donar
compliment a les determinacions establertes en el seu Pla
especial de protecció, tenint en compte el solapament existent
entre aquesta figura de protecció especial i les urbanitzacions de
Les Palmeres, Can Rigol – Selva Meravelles i Califòrnia.

Es manté la seva qualificació com a sòl urbà.

Caldrà donar compliment a les propostes de millora i recuperació
de la connectivitat definides en l’annex 2 Estudi de detall dels

La proposta del SNU del POUM recull explícitament
com a àmbit de connectivitat ecològica especialment
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punts crítics per a la connectivitat ecològica del Pla territorial
metropolità de Barcelona, definides pel terme municipal de
Canyelles.

important el corresponent al costat oriental de la
urbanització Les Amèriques i el límit est del terme
municipal.
Hi ha altres espais que contribueixen al manteniment
de la permeabilitat ecològica del terme municipal però
que per la seva situació, qualitat, nivell de pertorbació
s’entenen com elements afavoridors de la mateixa però
no tant com a connexions ecològiques. És el cas de
l’interstici existent entre la urbanització Les Amèriques i
Vora –Sitges, que per la seva situació d’influència
antròpica i amb la proposta de límits de les
urbanitzacions i consideració de sòl no urbanitzable
queda assegurat en aquesta funció des del POUM.
Una situació similar és la que es dóna dins l’àmbit de
sòl urbanitzable de la urbanització Vora-Sitges, que
queda separada en dues grans zones urbanitzades i
una zona central de característiques més biodiverses
menada pel torrent de la Coma de l’Olla. Tanmateix, la
part baixa que vincula aquests espais amb els espais
agrícoles del fondo de Prubí, més estreta, es troba més
antropitzada i amb actuacions urbanístiques previstes
que li resten valor com a punt de permeabilitat
ecològica.
Per tant, cal dir que la idea d’afavorir el manteniment
de l’activitat agrícola de la vall del fondo de Prubí com a
principal garantia per tal de mantenir la connectivitat
ecològica en una zona encerclada per la urbanització,
té a hores d’ara més limitacions ja que en ella s’hi ha
instal·lat recentment la variant de la C-15 que n’ocupa
pràcticament la meitat de la seva àrea. En tot cas, la
resta del fondo manté les seves condicions d’espai
agrícola i així ho recull la proposta de POUM, en
concordança al que determina l’Annex 2 del PTMB per
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a aquest àmbit.

Caldrà donar compliment a la regulació establerta en l’article 2.6
de les normes d’ordenació i territorial del Pla territorial metropolità
de Barcelona pels sòls de protecció especial compresos dins el
terme municipal de Canyelles.

El POUM té en consideració la normativa del PTMB.

Caldrà especificar els àmbits de major qualitat paisatgística i
aquells emplaçaments que, com a conseqüència d’un
desenvolupament urbanístic dispers i extensiu, presenten una
elevada vulnerabilitat i fragilitat paisatgística.

No s’especifica.

Caldrà allunyar les zones més sensibles acústicament d’aquells
àmbits amb més impacte acústic associat, tot assegurant el
compliment dels objectius de qualitat establerts en el Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n'adapten els annexos.

Agència Catalana de l’Aigua

Memòria Ambiental

A l’apartat 3.2.Objectius de protecció ambiental
d’obligació de l’ISA s’afegeix el Decret.
A més a més, el POUM té en compte la normativa
vigent.

Caldrà presentar un informe de situació a l’Agència de Residus de
Catalunya en el cas que del desenvolupament del PAU 1
Avinguda de Vilafranca 2 es derivi un canvi d’ús del sòl o
l’establiment d’alguna activitat diferent, si aquest àmbit ha
comprès sòls en els quals s’hagi desenvolupat alguna de les
activitats potencialment contaminadores del sòl, recollides en
l’annex I del Real Decret 9/2005, de 14 de gener, pel quals
s’estableix la relació d’activitats potencialment del sòl.

Es demanarà l’informe en el moment en que es
desenvolupi i es faci un canvi d’ús en el PAU1.

Caldrà aportar el càlcul d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
d’acord amb els requeriments efectuats per l’Oficina Catalana de
Canvi Climàtic en el seu informe de 25 de gener de 2012, tot
prioritzant aquelles determinacions que derivin a un model
territorial més compacte i complex, afavorint l’assoliment d’un
desenvolupament sostenible.

No s’incorpora el càlcul d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle.

Abastament d’aigua:

S’han tingut en compte al Pla les prescripcions sobre
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- S'informa favorablement ja que el municipi disposa de connexió
amb ATLL.

sanejament.

Sanejament:
- El municipi es troba connectat a la xarxa de sanejament de
Sitges - St. Pere Ribes.
- Si els creixements no es poden connectar en aquesta, s'haurà
d'executar la reserva de sòl i la partida pressupostària per tal
de depurar les aigües residuals.

Al POUM s’inclou un estudi d’inundabilitat corresponent
als sectors que es destinen a nous creixements i es
classifiquen com a sòl urbanitzable no delimitat.
A més, s’afegeix l'apartat a f) a l’article 154.5 de la
normativa del Pla.

Inundabilitat:
- Els nous desenvolupaments previstos a l'àmbit del torrent del
Prubí i de Cal Dori, caldrà que aportin estudi d'inundabilitat a la
figura de planejament derivat corresponent.

Direcció General de Medi
Natural i Biodiversitat

Institut Geològic de Catalunya

62

S’han de preveure mesures especials en quant a la conservació
dels hàbitats de l’espècie àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
a fi efecte d’assegurar la seva supervivència en la seva àrea de
distribució, per la qual cosa la proposta de POUM de Canyelles
ha de tenir present evitar qualsevol afectació incompatible i
irreversible envers la seva conversació.

L’ISA identifica els terrenys d’hàbitat de campeig de
l’àliga cuabarrada. No es proposen mesures
específiques per a salvaguardar l’àrea de distribució
d'aquesta espècie protegida.

Actualment cal considerar el Reial Decret 139/2011, de 4 de
febrer, per al desenvolupament del Llista d’Espècies Silvestres en
Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies
Amenaçades, el qual deroga el Reial Decret 439/1990 utilitzat. De
la mateixa manera, com a marc jurídic bàsic a l’àmbit de
Catalunya, cal tenir present el Decret legislatiu 2/2008, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, el qual
deroga la Llei 3/1988 esmentada.

No s’han incorporat aquests requeriments normatius.

Es demana un estudi d'identificació de riscos geològics (EIRG) i
informació sobre riscos del municipi.

La informació sobre els riscos s’incorpora al mapa I4 de
riscos del POUM. Ara bé, no es realitza l’Estudi
Geològic d’identificació de riscos donat que el POUM
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no proposa nous sectors urbanitzables.
D’altra banda, s’ha consultat la cartografia dels riscos
geològics de l'Institut Geològic de Catalunya, i s’ha
comprovat que per Canyelles no es disposa
d’informació.

Font: Elaboració pròpia.

Taula 15. Aportacions de caire ambiental al Pla procedents dels informes d’altres administracions afectades i grau d’incorporació. Fase d’Aprovació
inicial.
Altres administracions

Aportacions

Incorporació en el Pla

Departament de
Governació i
Relacions
Institucionals

S’ha d’enviar un informe d’avaluació i justificació de les
necessitats quantitatives i de la localització de sòl per a
la implantació de centre de culte en el municipi, i els
suggeriments o les al·legacions que s'hagin formulat.

S’envia l'informe sol·licitat i s’incorporen les
prescripcions.

Direcció General
d’Afers Religiosos

Informe desfavorable:
Xarxa d’hidrants:
- Obligatorietat d'hidrants en via pública a distància
d'un punt de façana a menys de 100 metres.

Departament
d’Interior

Direcció General
de Prevenció,
Extinció d’Incendis
i Salvaments

- Les activitats en no urbanitzable necessiten una
xarxa d'hidrants.
- En sòl urbanitzable, incloure previsió de xarxa
d'hidrants.
Condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers:
- Cal afegir la Secció 5 DB-SI del CTE (usos no
industrials).

S’incorporen les prescripcions que són rellevants i
pròpies d’un POUM. En aquest sentit:
S’ha afegit l’article 18 Supressió de barreres
arquitectòniques i prevenció incendis a la normativa del
Pla.
Pel que fa als perímetres de les urbanitzacions, s’han
grafiat de les urbanitzacions i del nucli.
I, pel que fa a la franja de protecció d’incendis, s’ha
afegit l’article 166.1 de la normativa del Pla
l'obligatorietat per a les urbanitzacions properes a
zones forestals de presentar un camí perimetral de 5 m
i de concretar les condicions dels perímetres mitjançant
el corresponent Projecte.

- Annex II Reial Decret 2267/2004 (usos industrials).

Memòria Ambiental
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- Els vials cul de sac amb límits forestals: 12,5 metres
de radi.
Franja de protecció respecte de la forest:
- Cal definir els perímetres de les urbanitzacions (25
m).
- Incloure camí 5 m dintre la franja de protecció
d'incendis.
Ubicacions no permeses per a establiments industrials i
d’emmagatzematge:
- Considerar les restriccions per a edificacions d'us
industrial de Reglament de seguretat contra incendis
en establiments industrials (Reial Decret 2267/2004).
Informe desfavorable:
- S'hauria d'incloure un estudi geològic miner.

Departament
d’Empresa i
Ocupació

Direcció General
d’Energia, Mines i
Seguretat
Industrial

- Els usos extractius poden ser compatibles amb
altres usos.
- Les activitats extractives no han de ser subjectes de
prohibicions genèriques.
- Preveure la provisió dels recursos miners, atenent a
problemes de cost i contaminació dels transports.
- Amb la definició de l'espai N3a com a Espai Natural,
ja es va fer una acció clara per l'opció de protecció.

Direcció General
de Comerç
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En general el Pla dóna compliment als requeriments
del informe.
Pel que fa als usos extractius, el POUM ja estableix
unes àrees on es permeten les activitats extractives, en
funció de l’accessibilitat i mobilitat que exigeix una
activitat d’aquest tipus (N3b article173.2)
Respecte l’estudi geològic miner, la llei no obliga a ferlo, a més, no hi ha quadrícules mineres en el municipi,
llevat d’unes petites àrees que provenen dels municipis
veïns.

Fan un informe favorable amb prescripcions:
- Només és possible la implantació de PEC (petits
establiments comercials)

El Pla ho té en compte.
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- A les zones industrials (clau A1 i A2) són d'aplicació
la Llei 1/2009, d’establiments comercials singulars .

El Pla permetrà l’ús comercial a la clau A1 a, b i c.

- Places d'aparcament de ECS, segons Decret
378/2006, d'equipaments comercials.

S’afegeix l’apartat d) a l’article 258.3 Previsió mínima
de places d’aparcament a la normativa del Pla.

El POUM ha de fer esment del PIEC i del MIEM com a
instrument de desplegament del PIEC.
Departament de la
Presidència

Secretaria Consell
General de l’Esport

El POUM ha de concretar la sup. de reserva de sòl
d'equip. esportiu (SE2) del nou sector SUND i justificar
que la seva funcionalitat és adequada per el futur.

S’incorporen les prescripcions al POUM.

Es recomana diferenciar específicament la qualificació
de sòl d'equipament esportiu.
Substituir "a protegir" per "protegits" ja que els
elements ja estan protegits actualment.
Incorporar en el llistat del Catàleg la seva protecció
legal: BCIN (Castell de Canyelles), BCIL (Església Sta.
Magdalena, carrers del nucli, Can Saba, Can Faló i Els
Girabals de Baix).
Departament de
Cultura

Direcció General
de Patrimoni
Cultural

Revisar les coordenades del jaciments paleontològics
Can Casanova i Can Valent.

S’incorporen les prescripcions al POUM.

A les catalogació de béns protegits, la categoria 4
Espais de protecció arqueològica s'ha de substituir per
zones, subdividides en jaciments arqueològics,
paleontològics i d'expectativa arqueològica.
Incorporar la referència als jaciments paleontològics a
l'article 204.1.c de les NNSS.
Als Plànols ordenació O2.1 i O.2.4 grafiar jaciment

Memòria Ambiental
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paleontològic Mas Rossell.
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Rectificació del límit de terme municipal

Es rectifica el límit del terme municipal d’acord amb
l’informe emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Línies afectades:
- Línia de 400 kV “Begues-Garraf”.
- Línia de 400 kV "Garraf-Vandellós".

Red Elèctrica de España

El Pla reanomena les línies ja grafiades, completant
l’article 93.2 i concretant els de 400 kV.

- Línia d'edificació d'amplada 25-30 a cada costat de
la línia.
Font: Elaboració pròpia.

Proposta de memòria ambiental
En data 11 de maig de 2015 es va lliurar a l’òrgan ambiental la proposta de memòria ambiental del pla. Com a requeriment previ per donar la seva
conformitat a la memòria ambiental, l’òrgan ambiental ha determinat la necessitat d’esmenar, completar o ampliar els aspectes del pla que es detallen a
continuació:
Taula 16. Aspectes del pla que cal esmenar, completar o ampliar segons les determinacions de l’òrgan ambiental durant el tràmit de resolució de la
memòria ambiental.
Òrgans del DTES

Oficina territorial
d’avaluació ambiental
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Aportacions
Caldrà concentrar les actuacions en aquells assentaments que, ja
sigui per la població o per estructura, poden afavorir la creació
d’un teixit compacte i complex. Per tant, caldrà evitar la
consolidació d’aquelles urbanitzacions de caràcter molt incipient,
atenent l’impacte derivat del desenvolupament d’aquests, sobre el
manteniment d’un model territorial i sobre els aspectes ambientals
limitants.

Incorporació en el Pla

Es reforça el paper del nucli històric de Canyelles com
a element dinamitzador i atractor del municipi.
S'aplica una estratègia d'extinció a Can Rigol – Selva
Meravelles i de reducció a la urbanització Vora Sitges.
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Pel que fa als PMU 2 Can Rigol - Selva Meravelles i PMU 3 Vora
Sitges 2, atenent les limitacions ambientals existents, caldrà
analitzar l’alternativa de traslladar el sostre previst a altres sectors
que presentin unes condicions ambientals més favorables per al
seu desenvolupament, i possibilitar la reconducció d’un model
territorial extensiu i poc eficient cap un model de municipi més
complex i multi funcional.
En el cas de justificar la impossibilitat de trasllat, pel que fa al
PMU 2 Can Rigol - Selva Meravelles, i a banda de les limitacions
derivades de la inclusió en el sistema de protecció especial
segons el Pla territorial metropolità de Barcelona, caldrà definir la
destinació dels habitatges existents ubicats en la zona lliure
d’edificació proposada pel POUM, tot recomanant el seu trasllat a
la zona edificable per tal d’evitar la fragmentació d’hàbitats així
com minimitzar el risc d’incendi derivat.
Així mateix, en cas que no es pugui traslladar el sostre del PMU 3
Vora Sitges 2, per la seva impossibilitat justificada, caldrà ubicar
les edificacions en aquells indrets amb menys valor natural,
adjacents a les edificacions existents i fora dels cursos fluvials
presents en l’àmbit, tot minimitzant el consum de sòl, i deixant un
franja d’espais lliures per mantenir l’interès connector entre l’espai
d’interès natural d’Olèrdola i la zona agrícola Fondo del Prubí, en
especial, la corresponent al torrent de Coma de l’Olla.

Per una banda, el PMU 2 Can Rigol - Selva Meravelles
desapareix, excepte una petita part que es qualifica
com a sòl urbà consolidat que s'incorpora a Les
Palmeres, quedant classificat amb clau de sòl no
urbanitzable N3b Espais biodiversos .
Per altra banda, el PMU 3 Vora Sitges 2 desapareix i
els seus sòls queden classificats amb clau de sòl no
urbanitzable N3b Espais biodiversos.
No s'efectua cap trasllat de sostre del que es preveia
en aquests sectors.

Així mateix, caldrà incorporar mesures correctores en la zona de
baixa del PMU 3 i en el PAU 5 per tal de mantenir una franja
permeable que mantingui l’interès connector entre ambdós
espais.
c) Caldrà aplicar el règim del sòl no urbanitzable als terrenys
compresos en els espais d’interès natural d’Olèrdola pel que fa a
les urbanitzacions del Daltmar i Cogullada, i del Massís del Garraf
en quant a les urbanitzacions de Califòrnia, Can Rigol – Selva
Meravelles i Les Palmeres, d’acord amb l’establert en l’article 13
del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla

Memòria Ambiental

En quant a les àrees de les urbanitzacions de
Califòrnia, Can Rigol – Selva Meravelles i Les
Palmeres compreses en l'espai PEIN Massís del
Garraf, es classifiquen com a sòl no urbanitzable dins
l’espai PEIN.
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d’espais d’interès natural.

Pel que fa a les urbanitzacions Daltmar i Cogullada,
amb l'Acord de Govern publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data 27 d'agost de 2015,
es modifiquen els límits de l'espai PEIN d'Olèrdola, de
manera que els sectors d'aquestes urbanitzacions que
quedaven inclosos dins el Parc d'Olèrdola, ara són sòl
urbà fora dels límits de PEIN .

Així mateix, pel que fa als sòls inclosos en l’àmbit del PAU 6
Daltmar en la darrera proposta del Pla, i atès que resten inclosos
en l’espai d’interès natural Olèrdola, caldrà mantenir la
classificació de sòl no urbanitzable, clau N3a, prevista en el
POUM aprovat inicialment o, en el seu defecte, incorporar normes
d’ordenació addicionals que garanteixin la naturalització d’aquests
espais en consonància amb l’establert en el Pla especial del
protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola.
En relació amb les dues consideracions anteriors, es reitera la
necessitat de recaptar informe del Servei de l’Entorn Natural per
tal de corroborar la compatibilitat de la proposta amb el nivell de
protecció dels espais d’interès natural d’Olèrdola i del Massís del
Garraf.
En quant l’àmbit del PAU 7 Can Faló, caldrà mantenir la seva
classificació com a sòl no urbanitzable, qualificat amb la clau N3b
Espais biodiversos, prevista en el POUM aprovat inicialment o, en
el seu defecte, ajustar al màxim el creixement proposat al límit de
la urbanització, prioritzant la ubicació dels habitatges en els
espais interiors existents dins de la urbanització, en detriment de
noves expansions urbanes que afecten a espais d’interès natural i
a la connectivitat existent.
Caldrà mantenir el caràcter de sòl no urbanitzat dels sòls de
protecció especial que s’incorporen dins el PMU 2 Vora Sitges i el
PAU 4 Camí Vell de Vilanova d’acord amb l’article 2.6 de les
normes d’ordenació territorial o, en el seu defecte, justificar de
manera adequada la conveniència d’incloure aquests terrenys
atenent l’absència de pèrdua dels valors naturals que van motivar
la inclusió d’aquests sòls dins el sistema d’espais de protecció
especial.
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Amb els plànols actualitzats i un cop feta la tramitació
complementària per part de l’Ajuntament, es demanarà
l’informe al Servei de l’Entorn Natural.

S'incorpora aquest requeriment eliminant el PAU 7 Can
Faló, els sòls del qual recuperen la classificació com a
sòl no urbanitzable, qualificat amb la clau N3b Espais
biodiversos, prevista en el POUM aprovat inicialment.

Pel que fa als sòls de protecció especial que s’havien
incorporat dins el PAU 4 Camí Vell de Vilanova,
aquests recuperen el caràcter de sòl no urbanitzable.
En quant al PMU 2 Vora Sitges (actualment PMU 3),
s'ha realitzat un ajust dels límits de la urbanització. Els
ajustaments de Vora Sitges (ara PAU6) són petits
ajustos del límit del sòl urbà que responen a la realitat
física dels límits de les parcel·les, fent coincidir el límit
de sòl urbà amb la tanca de les parcel·les situades en
el límit. Es tracta d’ajustos que no superen la longitud
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de pocs metres, i per tant no representarà una pèrdua
de valors naturals dels sòls de protecció especial que
afecta, segons l'article 2.6 de les NOT del PTMB.

Caldrà quantificar de manera exacta la màxima superfície
ampliable corresponent a l’activitat Pirotècnia Igual SA, tot limitant
l’ampliació al mínim imprescindible pel manteniment de l’activitat,
atenent el seu caràcter transitori.
Així mateix, caldrà prioritzar la concentració d’aquestes
ampliacions amb les edificacions i instal·lacions existents, i evitar
les noves construccions en terrenys forestals amb pendents
elevades, tenint en compte el previst en l’article 180 de les
Normes Urbanístiques.

Caldrà definir de manera més precisa i acurada l’ordenació
relativa a les activitats extractives tenint en compte les
determinacions expressades en l’article 2.10 i 2.17 de les normes
d’ordenació territorial anteriorment esmentades.

Memòria Ambiental

Pel que fa la Pirotècnia Igual S.A, es manté la seva
zona actual en SNU. S’ajusta a les edificacions i a la
tanca existent. No es permetran ampliacions, només
petits ajustos per temes de seguretat, tal i com queda
recollit a les NN.UU (Art.175).

Es defineix a la normativa del POUM que només
s'accepten activitats extractives en sòls amb clau N3b
Espais biodiversos dins el quadrat nord-est del
municipi.
Per altra banda, s'incorporen a l'article 256 de les
Normes Urbanístiques els apartats 3 i 4 on s'inclouen
les determinacions expressades en l’article 2.17 de les
normes del PTMB.

Caldrà integrar en les condicions d’ordenació del PAU 1 Avinguda
Vilanova 2 l’obligatorietat de presentar un informe de situació a
l’Agència de Residus de Catalunya en el cas que del seu
desenvolupament es derivi un canvi d’ús del sòl o l’establiment
d’alguna activitat diferent.

No es preveu que a partir del desenvolupament PAU 1
Avinguda de Vilafranca 2 es derivi un canvi d’ús del sòl.
Sí que se'n podria derivar l’establiment d’alguna
activitat diferent. S’afegeix a les Normes Urbanístiques
del POUM l’obligatorietat de recaptar informe de l’ARC
en cas que això sigui així.

Caldrà qualificar tots els cursos d’aigua com a sistema hidràulic,
en el sentit expressat en l’informe emès per l’Agència Catalana de
l’Aigua en data 19 de maig de 2014.

Els torrents Coma de l’Olla, inclòs en el PMU 3, una
petita part del torrent de Cal Deus en el PAU 4, i
diverses capçaleres de torrent dins la urbanització
Califòrnia, els quals es qualificaven d’espais lliures, ara
es qualifiquen de sistema hidràulic (SH), segons
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requeriment de l’informe de l’ACA de 19 de maig de
2014.

Caldrà justificar el compliment de les consideracions efectuades
per la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat en data 24
de febrer de 2014, en relació amb les mesures especials per tal
de conservar els hàbitats de l’espècie àliga cuabarrada, així com
incloure la normativa sectorial esmentada en el mateix informe.
Caldrà valorar la integració en la proposta dels requeriments
efectuats per l’Autoritat del Transport Metropolità en el seu
informe de 6 de març de 2014, per tal que l’estudi d’avaluació de
la mobilitat generada incorpori els elements necessaris per a
aconseguir una mobilitat sostenible, d’acord amb els principis de
la normativa sectorial vigent.

S’incorporen a l’article 165 de les NN.UU. les mesures
de protecció adients per conservar els hàbitats lligats a
l’àliga cuabarrada.
S'actualitza la informació relativa al Reial Decret
139/2011 i al Decret legislatiu 2/2008 a l'Annex 3 de
l'ISA.
Els requeriments efectuats per l’Autoritat del Transport
Metropolità en el seu informe de 6 de març de 2014 per
tal que es tinguin en compte els elements necessaris
per a aconseguir una mobilitat sostenible han estat
incorporats a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat
generada.
L’ISA ha actualitzat la informació corresponent als HIC i
a la xarxa Natura 2000.

Caldrà donar compliment a les determinacions derivades de
l’Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren
zones especials de conservació de la regió biogeogràfica
mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000 i als objectius i
actuacions definides en el Catàleg del Paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona, en data 25 de gener de 2015, pel
que fa a la Unitat 5. Garraf.

Caldrà completar l’informe de sostenibilitat ambiental tot aportant
el càlcul dels indicadors ambientals i els gasos d’efecte
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El POUM incorpora als articles 165 i 173 de les Normes
Urbanístiques determinacions en relació a la
preservació dels HIC i les espècies presents a l’espai
ES5110013 Serres del Litoral central.
L’ISA ha incorporat els objectius i els criteris i accions
de la unitat de paisatge 5 Garraf del Catàleg de
Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, a
l’apartat 3.2. Objectius de protecció ambiental
d’obligació. El POUM ha incorporat la justificació del
compliment de les determinacions del Catàleg a
l’apartat 5.6 Compliment de les determinacions del
Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona.
S’aporta el càlcul dels indicadors determinats en el
Document de Referència tant en l’ISA com en la
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hivernacle, tal i com es requeria en el document de referència, de
18 d’abril de 2012, i l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi
Climàtic, de 25 de gener de 2012. Així mateix, caldrà completar la
informació relativa a la qualitat i fragilitat paisatgística tenint en
compte el Catàleg de Paisatge esmentat en l’anterior punt.

Memòria Ambiental.
S'aporten el càlculs d'emissions de gasos d'efecte
hivernacle a l'apartat 5.1.Síntesi descriptiva de
l’ordenació adoptada amb possibles repercussions
ambientals significatives.
En quant a la informació relativa a la qualitat i fragilitat
paisatgística, s’ha incorporat la informació disponible al
Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona a l'apartat descriptiu de l'ISA 3.1.8. Paisatge.

Caldrà concretar la periodicitat dels informes de seguiment a
partir dels terminis de desenvolupament fixats en l’agenda del Pla
i amb el contingut fixat en la memòria ambiental.

La periodicitat dels informes de seguiment a es
sincronitza amb els terminis de desenvolupament fixats
en l’agenda del Pla, tal i com queda recollit a l'apartat
6.5.2. Modalitat de seguiment de la present Memòria
Ambiental.

Es considera que l’obsolescència de la informació aportada
condiciona la valoració ambiental, tenint en compte que s’ha de
prioritzar la màxima actualització de les dades utilitzades per tal
de justificar les demandes i necessitats derivades de la proposta.

S'han actualitzat algunes dades de l’apartat descriptiu,
com població, contaminació atmosfèrica, HIC, etc., així
com dades relatives al consum d’aigua al municipi.

Segons la memòria d’ordenació, es desestima l’al·legació tenint
en compte que és impossible situar l’aprofitament conveniat dins
el mateix àmbit atès que forma part del sistema d’espais oberts de
protecció especial segons el Pla territorial metropolità de
Barcelona, de manera que han de tenir la condició de sòl no
urbanitzat. No obstant, segons s’expressa en la memòria
ambiental, el nou POUM amplia la superfície del PAU 4 (antic
PAU 5) per la seva banda oest per a completar l’espai lliure que
dóna servei a l’escola pública.
En relació amb l’anterior, es constata que s’ha donat aprofitament
urbanístic en la banda est de l’antic PAU 5, en terrenys
compresos en el sistema d’espais d’oberts de protecció especial,
segons el PTMB.

Memòria Ambiental

El nou PAU 4 Camí del Romanguer es situa en sòls de
protecció especial segons el PTMB. Aquest sector és
fruit d’un conveni de 27 de març de 2006, entre
l’Ajuntament i els propietaris dels terrenys situats
darrera de les actuals instal·lacions esportives per la
construcció de un pavelló poliesportiu i els
corresponents accessos, que l’Ajuntament va rebre
anticipadament. En la versió de POUM objecte de
l’acord de la CTUB i de la Resolució ambiental es
proposava la compensació en terrenys de la mateixa
propietat situats al llarg de la carretera C-17, també en
sòl de protecció especial, ja que el sòl de protecció
territorial en el municipi de Canyelles, delimitat pel
PTMB, està
situat en una zona totalment
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desconnectada de l’actual nucli urbà, on és impossible
situar-hi qualsevol aprofitament urbanístic desconnectat
de la trama actual urbana.
L’acord de la CTUB de 12 de novembre de 2015 és el
que va determinar que l’aprofitament privat es situés
adjacent al front oest del vial d’accés a l’aparcament de
les escoles (prolongació del carrer del Romanguer),
limitant el sostre i nombre d’habitatges del polígon
d’actuació al mínim necessari per a compensar les
cessions.
Aquestes dues condicions fan que es minimitzi l’impate
de l’actuació sobre el sòl de protecció especial i, per
tant, la proposta es considera assumible, atesa
l’absència de pèrdua dels valors naturals que van
motivar la inclusió d’aquests sòls dins el sistema
d’espais de protecció especial.

Caldrà prioritzar el desenvolupament del sòl urbà industrial
pendent de transformar i consolidar, corresponent als PAU 1 i
PAU 2, en detriment de noves ocupacions de sòl. Així mateix,
caldrà desenvolupar de manera gradual el sòl urbanitzable no
delimitat, a partir de les necessitats i demandes reals del municipi,
tenint en compte l’afectació a la permeabilitat del sòl derivada de
la transformació de 8 ha de sòl agrícola, el qual presenta una
qualitat paisatgística considerable.

El sector de SUND es preveu només per equipament,
no per activitats en l’última proposta de POUM. Per
tant, l’únic sòl per a activitats que es manté al municipi
són el PAU 1 i 2.

Caldrà especificar els àmbits de major qualitat paisatgística i
aquells emplaçaments que, com a conseqüència d’un
desenvolupament urbanístic dispers i extensiu, presenten una
elevada vulnerabilitat i fragilitat paisatgística.

S'incorpora a l’apartat 3.1.8. Paisatge de l’ISA, a partir
de la informació del Catàleg del paisatge. Tot i així, en
aquest Catàleg no s’especifiquen concretament els
àmbits de major qualitat paisatgística, i pel municipi
tampoc hi ha estudis de paisatge concrets, per tant, no
s’expliquen en detall els emplaçaments que presenten
una major vulnerabilitat i fragilitat paisatgística.

Font: Elaboració pròpia.
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5.2.2. Consideració de les aportacions derivades dels processos de consulta i
participació pública
A continuació es detallen les aportacions del públic durant la fase d’Avanç de Pla i
d’Aprovació inicial del Pla, i com aquest les ha incorporades. Val a dir que, quan el comentari
rebut ha tingut un significat o sentit dubtós, el promotor s’ha esmerçat a contactar amb
l’emissor per tal d’aclarir-ne el contingut.
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Taula 17. Aportacions de caire ambiental rebudes durant el procés de consulta i participació ciutadana i grau d’incorporació.

Aprovació inicial

Avanç de Pla

Fase

Persona que emet aportacions

Aportacions al Pla

Incorporació en el Pla

Manuel Pereira Pereira

Al·lega la disconformitat amb la proposta
d’edificació en filera a la finca de la seva propietat
de la UA8 del vigent Pla, ni en la reconsideració
dels usos i les intensitats en l’anomenat Eix Cívic.

És una proposta bàsica del Pla la consideració de l’antiga
C-15 com a Eix Cívic, que comporta ampliació i barreja
dels usos i l’adopció de tipologies d’edificació més
compactes. Urbanísticament també ajuda a fer front a les
cessions de la Unitat d’Actuació (UA).

Propietària de la finca coneguda com l’antiga
Henkel, en el que manifesta la conformitat en la
proposta 9 de l’Avanç de Transformació de la zona
industrial motivada per la proposta de traçat de la
Via Orbital Ferroviària i que l’estació del ferrocarril
estigui en una situació molt propera a aquestes
zones industrials, de manera d’aprofitar per altres
usos urbans, a més dels industrials, atenent a la
centralitat d’aquests terrenys.

Aquesta proposta de transformació es desestima ja que la
proposta i les inversions de la Via Orbital han quedat
aplaçades segons acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya.

Josep Marín Burrueco, en
representació de la societat
AUBAREL. SL.

Eduard Amell Mérida

Exposa que és propietari de tres parcel·les a la
urbanització Califòrnia núm. C-2, C-3 i C-4,
situades a l’Avinguda de Califòrnia, al capdamunt
just abans del revolt de 180º a tocar del terme
municipal de Sant Pere de Ribes, a 300 metres del
Montgròs a tocar del Parc Natural del Garraf.
Que aquestes parcel·les estaven classificades de
sòl urbà i més tard es van qualificar com a Parc
Urbà sense procés d’expropiació.
Demanen el canvi de qualificació per tal que tornin
a ser parcel·les edificables.

Aquestes parcel·les estan qualificades de parc urbà (PU)
en la vigent Revisió Pla General d’Ordenació 1984, plànol
4.9, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona en sessió de 9 d’abril de 1986.
En la proposta de Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM) es manté aquesta qualificació.
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)
contempla aquestes parcel·les dins els espais de
protecció especial. L’article 2.6 de les normes d’ordenació
territorial del PTMB, apartat 1, diuen que els espais de
protecció especial han de mantenir la condició d’espai no
urbanitzat.
En conseqüència s’ha de desestimar l’al·legació.

Jaume Torras i Roca (en
representació de la secció local
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Demana que s’actualitzi la informació emprada i
s’obri un nou període d’exposició pública, abans
de l’aprovació definitiva, ja que no consta que

La redacció del POUM de Canyelles es va iniciar el 30 de
juny de 2009. Les dades que s’utilitzen són les disponibles
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Persona que emet aportacions

Aportacions al Pla

Incorporació en el Pla

d’ERC)

s’hagi realitzat, tot realitzant un procés de
participació ciutadana i tenint en compte les
propostes que en derivin.

en aquesta data.

Igualment, demana que s’inclogui en la normativa
de l’edificació, les referències a l’ús d’energies
renovables i d’estalvi d’aigua i que es promogui,
un cop aprovat el POUM, diverses ordenances
municipals relaciones amb l’eficiència energètica.

S’ha realitzat un extens treball de camp i de participació
ciutadana, tal i com s’exposa en l’apartat 3 del Document
1 Memòria (pàgines 48 a 54).
Quan a les referències a l’ús d’energies renovables o
d’estalvi d’aigua, correspon a la legislació sectorial sobre
estalvi energètic o d’aigua fixar les normatives d’aplicació
sobre aquests temes, i que es podran adaptar a nivell
municipal en les corresponents Ordenances.
En conseqüència de tot l'exposat, es conclou:
-

No és necessari obrir un nou termini d’exposició
pública, ja que la informació utilitzada és la correcta i
s’ha realitzat un acurat treball de camp.

-

S’ha realitzat un complet i detallat Procés de
Participació Ciutadana, en compliment del que va
aprovar el Ple municipal en la sessió celebrada el 14
d'abril de 2011, tal com consta en la Memòria del
POUM.

-

Les Ordenances municipals es poden aprovar per
desenvolupar el POUM o altres normatives, sempre
que el municipi ho necessiti i amb la corresponent
tramitació municipal.

En conseqüència s’ha de desestimar l’al·legació.

Juan Pedro Casado Agredano (en
representació de Promocions i
Habitatges PRIHA SA)

Memòria Ambiental

Exposa que l’edicte d’aprovació diu que s’aprova
inicialment el POUM i l’informe de sostenibilitat
ambiental de referència, figura que no existeix en
la legislació urbanística vigent.
Exposa que l’acord de suspensió de llicències no
té eficiència ja que no s’indica si és o no definitiu
en via administrativa i perquè no s’ha exposat al
públic.

S’incorpora com a sòl urbà (subjecte a Pla de Millora
Urbana), l’àmbit de Can Faló, a tocar de la urbanització
Califòrnia. L’Ajuntament ja ha donat tràmit al Projecte de
Reparcel·lació i al Projecte d’Urbanització (aprovació
inicial pel Ple de l’Ajuntament de 17 de febrer de 2015).
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Aportacions al Pla

Incorporació en el Pla

Prèviament, ja s’havia fet una primera suspensió
de llicències amb data 3 de gener de 2013 per un
any, per tant, demanen que aquesta segona
només sigui per un any a comptar des del 3 de
gener de 2014.
Demanen que degut a que el nou acord de
suspensió de llicències vulnera la llei, l’Ajuntament
tramiti el projecte d’Urbanització i Reparcel·lació
de Can Faló.

Josep Mª Curto Masa i Gloria
Jano Reina

Manifesten que son propietaris de la parcel·la de
995,5 m2 i de la casa que hi ha construïda de
l’Avinguda Califòrnia. 43. Que aquesta parcel·la
queda afectada per el nou POUM, on s’inclouen
del sòl urbà uns 395 m2 on hi ha una piscina
construïda amb llicència municipal, així com també
manifesta que ha contribuït a la urbanització de les
obres de Califòrnia segons la totalitat de la
parcel·la.

Es comprova per la documentació aportada que es tracta
d’una parcel·la consolidada en el sòl urbà.
Es proposa acceptar l’al·legació.

Demana que el nou POUM regularitzi la situació
de la totalitat de la parcel·la incloent la part on hi
ha la piscina.

Joaquin Collado Gonzàlez

Manifesta que va signar, en data 2 de desembre
de 2010 un Conveni urbanístic, que adjunten, en
virtut del qual feia una cessió avançada de 775
metres quadrats per la construcció d’un vial
d’accés a l’Escola Sant Nicolau, vial que en
aquests moments està totalment executat.
Que l’Ajuntament es comprometia a incloure la
finca objecte del Conveni en un sector de sòl urbà
o urbanitzable i se li atribuirà l’aprofitament
urbanístic. Interpreten que la contraprestació fa
referència a la totalitat de la finca, no únicament a
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L’esmentat Conveni estableix que el terreny cedit, finca
objecte del Conveni, li serà atribuït l’aprofitament
urbanístic del sector que, amb el nou POUM, passarà a
sòl urbà o urbanitzable delimitat.
El Pla territorial metropolità de Barcelona qualifica aquests
terrenys de protecció especial. L’article 2.6 de les normes
d’ordenació territorial, apartat 1, diuen que els espais de
protecció especial han de mantenir la condició d’espai no
urbanitzat.
Tot i així, el nou POUM amplia la superfície del PAU-5, a
la seva banda oest, per completar l’espai lliure que dóna
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Aportacions al Pla

Incorporació en el Pla

la part cedida per vial.

servei a l’equipament docent i esportiu.

Manifesten la seva disconformitat i l’exercici
d’accions per incompliment del conveni i
interpretació unilateral.
Exposa que és propietari del terreny de forma
triangular situat a l’Avinguda de Vilafranca, entre
aquesta i el carrer de la Mare de Deu, just sota el
Castell de Canyelles, llindant amb el PMU1.

Jordi Campamà Montaner

Al·lega que és un terreny que, per la seva situació
estratègia per la visió del Castell, l’Església i el
casc antic, caldria enjardinar i protegir per realçar
els elements històrics i arquitectònics del municipi.
A més està afectat pel traçat de la Línia orbital
ferroviària (LOF), que pot significar
l’abandonament i deteriorament que malmetria la
imatge del Castell.
Demana que aquest terreny s’incorpori en el
PMU1 com a espai lliure i proposa la reducció de
l’espai lliure que el POUM prescriu pel PMU1 a fi
de no incrementar excessivament les cessions.

Joaquin Collado González, en
representació de GINEZAFRA,
SL

Manifesta que és titular de una finca de 100.329
metres quadrats fora del Pla parcial Califòrnia,
amb qualificació de terreny rústec, entre
l’Avinguda de Califòrnia, la Ronda Eivissa i la
carretera de Vilanova i la Geltrú a Vilafranca del
Penedès.
Que d’aquesta finca es varen segregar 2267
metres quadrats que es van cedir a l’Ajuntament el
31 d’agost de 1993.
Que aquesta finca, abans de l’esmentada
segregació, constava dins de l’esmentada

Memòria Ambiental

La classificació d’aquest terreny triangular és de sòl no
urbanitzable, i amb l’afectació de la LOF, es garanteix el
manteniment de les visuals i de la imatge del conjunt del
nucli antic, l’Església i el Castell.
D’altra banda, incorporar-lo al PMU1, que ja té limitacions
en relació a l’aprofitament urbanístic, per les mateixes
raons que les futures edificacions no malmetin la imatge
del conjunt històric, podria comportar la inviabilitat
d’aquest PMU1.
Es proposa desestimar l’al·legació.

L’esmentada finca, segons el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona (PTMB), està qualificada de sòl de protecció
especial. L’article 2.6 de les normes d’ordenació territorial,
apartat 1, diuen que els espais de protecció especial han
de mantenir la condició d’espai no urbanitzat.
Tot i així, s’amplia la superfície del PAU-5, a la seva
banda oest, per completar l’espai lliure que dona servei a
l’equipament docent i esportiu.
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urbanització, amb la qualificació de sòl
urbanitzable no programat, segons el Pla parcial
aprovat el 1987.
Que de forma sorpresiva, mitjançant modificació
puntual, que només afectava a la finca,
l’esmentada finca de 10 hectàrees es va quedar
fora del Pla, passant a ser rústica de valor
paisatgístic.
Sol·licita que es repari el greuge comès i es
requalifiqui la finca en tota la seva extensió amb el
conseqüent aprofitament urbanístic.

Juan Pedro Casado Agredano, en
representació de PRIHASA

Amb interessos a Can Faló, expressa la seva
intenció de formular la seva oposició al POUM
aprovat inicialment, i formular en el seu cas una
alternativa que possibiliti la superació de les
controvèrsies actual i evitar-ne de noves

Se li dóna la pròrroga.
S’incorpora com a sòl urbà no consolidat, l’àmbit de Can
Faló, a tocar de la urbanització Califòrnia.

Demana la prorroga del termini d’exposició pública
fins el dia 20 de març.

Juan Hill Raventós

Exposa que és propietari de la finca i de la masia
de Cal Fortet, situada al Pla del Bosc, juntament
amb Cal Fort, Cal Domingo, Cal Vidal i Cal
Montaner, que estan totes habitades i amb els
terrenys conreats que tenen una funció de cinturó
tallafocs entre el nucli urbà i la serralada del Puig
de l’Àliga.
Que malgrat estar abandonada es va mantenir
dempeus fins al 1980 en que, per diferents motius,
entre ells l’espoli, va patir un ràpid deteriorament.

Per la documentació que es presenta, l’esmentada
edificació reuneix els valors històrics, paisatgístics,
ambientals per forma part del Catàleg de construccions en
el sòl no urbanitzable del POUM de Canyelles.
Es proposa acceptar l’al·legació.

Adjunta una informació molt ben documentada,
d’ordre històric i paisatgístic.
Demana la inclusió de Cal Fortet en el Catàleg de
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construccions en el sòl no urbanitzable del POUM.
En la documentació que acompanya a l’escrit
d’al·legació es documenta:
-

La situació de la masia, formant part del
conjunt de masies del Pla del Bosc.

-

El nomenclàtor de Canyelles, de l'any 1860,
publicat per l’Institut d’Estudis Penedesencs,
on consta com casa habitada.

-

Un planell d’un cadastre antic, on costa com
a ruïna.

-

Una ortofoto de l’ICC de l’any 1967 on es
veuen les parets mestres i les restes d’un
cup.

-

El reconeixement del cadastre de 2002 on es
reconeixen les runes.

-

Un dibuix d’abans de 1982 d’un pintor local,
on es mostra la volumetria de la masia.

Exposa que es va signar un conveni amb
l’Ajuntament en data 3 d’octubre de 2011, per a
realitzar la cessió avançada pel nou accés de
l’escola Sant Nicolau, i es compensava incloent la
finca en un sector de sòl urbà o urbanitzable
delimitat.
Antoni Duran Raventós, en
representació de DUFAGA, SL

Memòria Ambiental

Demana que es faci la concreció d’on se situarà
aquest aprofitament que li correspon, ja que no se
li pot incloure en el polígon PAU5 ja que, segons
el conveni, se li havia d’incloure en un sector de
sòl urbà o urbanitzable delimitat i no en un sòl
urbanitzable no delimitat, i perquè aquest
aprofitament no està a prop de les parcel·les
inicials. Per tant, demana que se li col·loqui

L’esmentada finca, segons el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona (PTMB), està qualificada de sòl de protecció
especial. L’article 2.6 de les normes d’ordenació territorial,
apartat 1, diuen que els espais de protecció especial han
de mantenir la condició d’espai no urbanitzat.
Tot i així, s’amplia la superfície del PAU-5, a la seva
banda oest, per completar l’espai lliure que dona servei a
l’equipament docent i esportiu.
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l’aprofitament al llarg del camí de la finca inicial.
Exposa que és propietari de la finca anomenada
“El Ras”, a tocar del nucli urbà de Canyelles,
classificada a dia d’avui com a sòl no urbanitzable.
Raimon Clavé Campamà (en
representació d’Obres Clavé, SL)

Juan Pedro Casado Agredano, en
representació de PRIHASA

Demana que s’incorpori la seva finca com a sòl
urbà ja que està a tocar del sòl urbà, en un terreny
pla que podria donar continuïtat a diversos carrers
que avui no tenen sortida. Igualment,
s’aconseguirien uns 30.000 m2 de cessió en
terrenys plans, el que permetria col·locar-hi el nou
institut de secundària.

Exposa que no considera que sigui ajustat a Dret
el fet de desclassificar el sector de Can Faló i
passar-ho a sòl no urbanitzable. És per això, que
considera que es torni a incloure com a sòl urbà,
tot i aportant dues propostes - alternatives de
planejament.

L’esmentada finca, segons el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona (PTMB), està qualificada de sòl de protecció
especial. L’article 2.6 de les normes d’ordenació territorial,
apartat 1, diuen que els espais de protecció especial han
de mantenir la condició d’espai no urbanitzat.
Es proposa desestimar l’al·legació.

Es considera que la proposta 2, que comporta reducció de
l’àmbit i adopció de tipologies d’edificació agrupada, amb
la mínima afectació al medi natural, es pot acceptar,
atenent també a que el PTMB, que contempla aquest sòl
dins de la protecció preventiva.
S’incorpora com a sòl urbà (subjecte a Pla de Millora
Urbana), l’àmbit de Can Faló, a tocar de la urbanització
Califòrnia. L’Ajuntament ja donat tràmit al Projecte de
Reparcel·lació i al Projecte d’Urbanització (aprovació
inicial pel Ple de l’Ajuntament de 17 de febrer de 2015).

Font: Elaboració pròpia.
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6. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ
6.1. INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS EN LA VERSIÓ DEL PLA QUE
ES PROPOSA SOTMETRE A APROVACIÓ PROVISIONAL
La taula següent compara les principals determinacions i el grau d’assoliment dels
objectius ambientals del Pla aprovat inicialment i de la proposta de Pla que se sotmet a
Aprovació definitiva.

Memòria Ambiental
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Taula 18. Comparació del Pla aprovat inicialment i de la darrera proposta de Pla respecte de les principals determinacions i el grau d’assoliment dels
objectius ambientals.
Objectius ambientals segons importància relativa

GCO5

Pla que se sotmet a Aprovació provisional

MCO6

Canvis en la determinació del Pla

1. Adoptar una
estructura urbana
densa, compacta i
complexa integrant
els
desenvolupaments
urbanístics en la
matriu física.

2. Protegir els
recursos hídrics i els
cursos fluvials i els
seus entorns,
prevenint els riscos
hidrològics i
5
6

1.1. Preveure els creixements urbans en continuïtat amb el
nucli urbà principal, promovent una nova estructura del
mateix, amb densitats i tipologies més compactes i
coherents amb el desenvolupament urbanístic sostenible,
que permetin ocupacions més intensives i integrades en
l’entorn i el paisatge.

Sí

1.2. Promoure l’estratègia de reducció–extinció en les
urbanitzacions assenyalades pel Pla territorial metropolità
de Barcelona (PTMB), i actuacions de reestructuració i
dotació en les urbanitzacions que calgui per tal de dotar-les
de centralitat.

Parcial

1.3. Preservar de la urbanització els terrenys amb pendents
elevats, mantenint la seva classificació de sòl no
urbanitzable, i minimitzar l’edificació dels creixements ja
planificats.

No

1.4. Proposar una nova xarxa de camins entre les
urbanitzacions integrada en la matriu física, mantenint la
permeabilitat del sòl.

Sí

2.1. Garantir la compatibilitat del creixement urbanístic
planificat d’acord amb l’establert a l’article 6, directriu de
preservació front als riscs d’inundació, i la disposició
transitòria segona, estudis d’inundabilitat en cas de manca
d’instrument de planificació hidràulica aprovat, del Decret
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de

Sí

Es concentra l’edificació adjacent als
habitatges existents.

Sí

Es redueixen les superfícies de diverses
urbanitzacions disperses.

S'aplica una estratègia d'extinció a Can Rigol –
Selva Meravelles i de reducció a Vora Sitges.

Es concentra l’edificació adjacent als
habitatges existents, en pendents suaus i
aprofitant els vials ja oberts, tot i que queden
sectors en pendents superiors al 20%

Sí

Parcial

S’inclou un estudi d’inundabilitat corresponent
als sectors que es destinen a nous
creixements i es classifiquen com a sòl
urbanitzable no delimitat.

Sí

A més, s’incorpora a la normativa del Pla
l'apartat f) a l’article 152.5 sobre la necessitat

GCO: Grau de compliment de l’objectiu (si/no/parcial)
MCO Millora del compliment de l’objectiu (sí/no/parcial)
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GCO5

Pla que se sotmet a Aprovació provisional

MCO6

Canvis en la determinació del Pla
fomentar l’estalvi, la
reutilització i la
millora de la qualitat
de l’aigua.

la Llei d’Urbanisme, proposant mesures per tal de prevenirlo.

2.2. Adequar el desenvolupament previst a la disponibilitat
de recursos hídrics.

2.3. Prioritzar les tipologies urbanístiques que comporten
un consum d’aigua menor.

2.4. Adoptar mesures per fomentar l’estalvi i la reutilització
de l’aigua, tot assegurant la depuració de la totalitat de les
aigües residuals.

3. Ordenar el sòl no
urbanitzable
preservant les àrees
i elements de valor
natural, i establint
una xarxa d’espais
d’interès natural i
agrícola, físicament
contínua i
permeable, i
connectada amb les
xarxes urbanes.

3.1. Delimitar acuradament en el sòl no urbanitzable els
àmbits protegits d’Olèrdola i el Massís del Garraf inclosos
en el Pla d’espais d’interès natural i en la xarxa Natura
2000.

3.2. Adaptar l’ordenació i la normativa del sòl no
urbanitzable, segons s’escaigui, als límits i normativa dels
PEPMFP de l’espai d’Olèrdola i del Massís del Garraf.

d'aportar l’estudi d’inundabilitat corresponent
per als nous desenvolupaments a l’àmbit del
torrent del Prubí i del torrent de Cal Dori.

Parcial

Sí

Sí

La reducció de diverses urbanitzacions per tal
d'assolir un model urbà més sostenible
afavoreix també un ús més racional de l'aigua
al municipi.

Sí

En la versió del POUM que se sotmet a
Aprovació Provisional, ja no es preveuen
tipologies d’habitatge plurifamiliar

No

S’executa la reserva de sòl i la partida
pressupostària per tal de depurar les aigües
residuals.

Sí

Es prenen mesures d’estalvi i reutilització de
l’aigua en les noves edificacions

Parcial

Parcial

Les àrees de les urbanitzacions de Califòrnia,
Can Rigol – Selva Meravelles i Les Palmeres
compreses en l'espai PEIN Massís del Garraf,
es classifiquen com a sòl no urbanitzable dins
l’espai PEIN.
Pel que fa a les urbanitzacions Daltmar i
Cogullada, amb l'Acord de Govern publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en
data 27 d'agost de 2015, es modifiquen els
límits de l'espai PEIN d'Olèrdola, de manera
que aquestes urbanitzacions es reconeixen
com a sòl urbà, fora del límit del Parc
d'Olèrdola.

Sí

Sí

El Pla incorpora a la normativa del sòl no
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GCO5

Pla que se sotmet a Aprovació provisional

MCO6

Canvis en la determinació del Pla
urbanitzable les determinacions dels espais
protegits inclosos al PEIN i xarxa Natura 2000.
3.3. Preservar els valors protegits per la delimitació de
protecció especial del PTMB, així com els connectors
amenaçats corresponents al separador urbà emplaçat entre
Can Roca – les Amèriques i Olivella, el connector ecològic i
fluvial de la riera de Vilafranca i la passera entre el nucli
urbà principal i l’àmbit de la pirotècnia. Així mateix, per tal
de conservar la biodiversitat i connectivitat intramunicipal,
establir les determinacions i mesures ambientals
necessàries.
3.4. Establir una zonificació de sòl no urbanitzable i dels
espais lliures, en general, que aculli els boscos i els HICs
existents, així com els espais agrícoles de més interès, que
permeti la protecció i conservació dels hàbitats i les seves
espècies, i que juntament amb les zones verdes urbanes,
les zones EIN i xarxa Natura 2000, formi una xarxa el més
contínua possible d’espais lliures d’edificació i urbanització.

Sí

3.5. Dissenyar les zones verdes i altres espais lliures
urbans amb criteris de biodiversitat, bioclimàtics i fent servir
espècies autòctones.

Sí

3.6. Impedir la unió dels sectors residencials de baixa
densitat propers mantenint separadors paisatgístics entre
ells.
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Sí

Parcial

La proposta de SNU s’ha plantejat tenint en
compte les característiques i necessitats del
municipi per tal de, juntament amb el sistema
d’espais lliures, formar una xarxa el màxim
contínua possible. A més, les NN.UU.
incorporen determinacions específiques per a
la preservació dels HIC i l’Àliga Cuabarrada.

Sí

Es proposen canvis al Pla que augmenten les
superfícies de sòl no urbanitzable i que
reforcen els separadors paisatgístics entre les
urbanitzacions Vora Sitges i les Amèriques,
entre la urbanització Califòrnia i el nucli antic i
entre Califòrnia i la urbanització Can Rigol –
Selva Meravelles, per l'extinció d'aquesta
darrera.

Sí
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Pla que se sotmet a Aprovació provisional

MCO6

Canvis en la determinació del Pla
3.7. Preveure, sempre que sigui possible, un espai
perimetral entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.

Sí
S’ha afegit l’ article18 Supressió de barreres
arquitectòniques i prevenció incendis a la
normativa del Pla.

4. Prevenir i corregir
la contaminació
atmosfèrica,
acústica, lluminosa i
electromagnètica,
millorant, alhora,
l’eficiència
energètica dels
sistemes urbans.

Memòria Ambiental

Pel que fa als perímetres de les
urbanitzacions, s’han grafiat els de les
urbanitzacions i del nucli.

3.8. Garantir el compliment de les mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana.

Parcial

4.1. Definir acuradament les àrees edificables, facilitant la
incorporació d’energies renovables.

Sí

4.2. Exigir enllumenat de baix consum en espais públics i
privats.

Sí

4.3. Tenir en compte les zones de sensibilitat acústica
definides en els mapes de capacitat acústica d’àmbit
municipal i les normes per a les noves construccions en
zones de soroll, a l’hora de regular els usos admesos, per
tal de garantir el compliment dels nivells d’immissió sonora
establerts en la normativa sectorial vigent.

Parcial

4.4. Planificar adequadament les zones verdes i els espais
lliures urbans per atendre a un conjunt de funcions.

Sí

I, pel que fa a la franja de protecció d’incendis,
s’ha afegit a la normativa del Pla l’article 166.1
sobre la obligatorietat per a les urbanitzacions
properes a zones forestals de presentar un
camí perimetral de 5 m i de concretar les
condicions dels perímetres mitjançant el
corresponent Projecte.

L’Ajuntament de Canyelles disposa de Mapa
de Capacitat Acústica pel municipi adequat al
Decret 176/2009 però no aprovat.

Les franges limítrofs dels nous sectors amb el
sòl no urbanitzable, sempre que l’estructura
existent ho ha permès, estan qualificades de

Sí

Parcial

Sí
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Canvis en la determinació del Pla
sistemes d’espais lliures amb la funció
amortidora de l’efecte sonor de les activitats
desenvolupades.

5. Minimitzar les
emissions de gasos
amb efecte
d’hivernacle
vinculades al Pla.

6. Protegir i millorar
els elements i
ambients
paisatgístics
d’interès, tot
preveient-ne una
gestió adequada.
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5.1. Fomentar l’eficiència energètica i l’ús de les energies
renovables en la urbanització i l’edificació, de conformitat
amb allò establert en els objectius esmentats anteriorment.

Sí

5.2. Incorporar en el POUM aquelles disposicions que
permetin garantir i promoure el correcte desenvolupament
dels Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES), a fi i
efecte d’assolir els objectius del Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses per una energia sostenible local.

Parcial

6.1. Definir tipologies i intensitats edificatòries que no
suposin una ruptura estrident respecte les pautes formals
del seu entorn.

Sí

6.2. Ordenar acuradament els espais de vora dels teixits
urbans i els espais periurbans utilitzant, sempre que sigui
possible, el sistema d’espais lliures com a elements de
contenció i acabat de la ciutat, així com de transició vers el
sòl no urbanitzable.

Sí

6.3. Preservar els valors paisatgístics d’interès especial,
tant de patrimoni cultural com natural, delimitant-ne àmbits
de protecció puntual, redactant catàlegs, plans especials,
etc.

Sí

6.4. Incorporar criteris a la normativa per tal que les
construccions i les instal·lacions de nova implantació
s’integrin en els espais d’interès paisatgístic, el patrimoni
cultural i els elements identitaris.

Sí

S’incorporen prescripcions al respecte de l’ús
d’energies renovables en varis articles de les
Normes Urbanístiques

Sí

Sí

S’incorporen en el llistat del Catàleg la seva
protecció legal: BCIN (Castell de Canyelles),
BCIL (Església Sta. Magdalena, carrers del
nucli, Can Saba, Can Faló i Els Girabals de
Baix).

Sí
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Canvis en la determinació del Pla

7. Implantar els
equipaments i els
sistemes de disseny
urbà adients per a la
reutilització i la
recollida selectiva de
residus, promoventne una gestió
adequada.

6.5. Ordenar els volums de les edificacions en relació amb
la morfologia del terrenys i del paisatge.

Sí

6.6. Regular les condicions d’implantació, les
característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels
usos i les edificacions admissibles en sòl no urbanitzable.

Sí

7.1. Incloure en el disseny de la vialitat pública els espais
suficients i adequats per col·locar contenidors o altres
equipaments necessaris per optimitzar les operacions de
recollida i transport de residus.

Sí

7.2. Assegurar una correcte gestió dels residus d’obra en
fase constructiva, evitant abocaments il·legals de runa i
materials similars, en instal·lacions autoritzades per
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la
normativa vigent.

Sí

Font: Elaboració pròpia.
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De la taula anterior es conclou que, com a resultat de la integració de les aportacions
rebudes durant el procés d’avaluació ambiental, el Pla que se sotmet a Aprovació provisional
presenta millores ambientals significatives respecte del Pla aprovat inicialment ja que els
objectius 1.2., 2.2., 3.1., 3.2., 3.6. i 3.8 que s’acomplien parcialment, en aquesta fase,
s’acompleixen totalment.
Tot i així, el Pla presenta un assoliment parcial de dos objectius ambientals:
-

1.3. Preservar de la urbanització els terrenys amb pendents elevats, mantenint la
seva classificació de sòl no urbanitzable, i minimitzar l’edificació dels creixements
ja planificats.

-

4.3. Tenir en compte les zones de sensibilitat acústica definides en els mapes de
capacitat acústica d’àmbit municipal i les normes per a les noves construccions
en zones de soroll, a l’hora de regular els usos admesos, per tal de garantir el
compliment dels nivells d’immissió sonora establerts en la normativa sectorial
vigent.

I no compleix l’objectiu 2.3. Prioritzar les tipologies urbanístiques que comporten un consum
d’aigua menor.
6.2. DIFICULTATS SORGIDES
La principal dificultat sorgida en aquest procés ha estat el perllongament en el temps
del procés de tramitació del POUM i de la seva avaluació ambiental.
Tot i que la revisió del POUM va començar el 2009, no va ser fins el desembre de 2011
que es va entrar l’Avanç de Pla i l’ISA preliminar a l’OTAA, emetent-se el Document de
Referència l’abril de 2012.
El Ple de l’Ajuntament aprova inicialment el POUM en sessió de 17 de desembre de
2013, i el gener de 2014 es tramet a l’OTAA perquè emeti informe sobre l’Aprovació Inicial, que
s’emet el juny de 2014.
La versió del POUM per a l’aprovació provisional s’està acabant en data juny de 2016,
data que també tindrà aquesta proposta de Memòria Ambiental.
Per tant, la revisió del POUM de Canyelles haurà estat un procés de gairebé 7 anys,
amb els problemes derivats de gestió que això comporta i els canvis en el territori que han
transcorregut en aquest temps.
Tota aquesta dilació en el temps i les característiques urbanístiques de Canyelles han
fet que, a més, durant el període de tramitació del POUM s’aprovessin diferents instruments de
planejament urbanístic derivat, provocant alhora canvis en el POUM. Un exemple d’això n’és el
cas de l’àmbit de Can Faló. En el Pla sotmès a Aprovació inicial es varen classificar els sòls de
Can Faló com a no urbanitzables. Tanmateix, en resposta a diverses al·legacions, aquests sòls
s’incorporaren com a sòls urbans al Pla que se sotmetria a Aprovació provisional. En aquest
transcurs de temps l’Ajuntament va donar tràmit al Projecte de Reparcel·lació i al Projecte
d’Urbanització de l'àmbit (que s’aprovaren inicialment pel Ple de l’Ajuntament de 17 de febrer
de 2015). Finalment l’àmbit ha recuperat la classificació de sòl no urbanitzable, prevista en el
POUM aprovat inicialment, per requeriment de l’OTAA.
6.3. ANÀLISI DE LA PREVISIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS DEL PLA
6.3.1. Impactes derivats de l’aplicació del Pla
Les principals apostes ambientals i de sostenibilitat del Pla es presenten a continuació
agrupades en funció d’on es centra la seva incidència:
Territori i ocupació del sòl:
-
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-

Previsió de mesures de reestructuració i redefinició favorables a un millor ús del
territori ja ocupat en les urbanitzacions.

-

Previsió de reconsiderar els usos per tal de seguir un model de compacitat i
diversitat d'usos.

-

Conservació i manteniment del nucli històric de Canyelles i del Castell com a
element dinamitzador i atractor del municipi.

-

Reducció de les urbanitzacions Vora Sitges, Daltmar, Cogullada i Can Dori –
Califòrnia, i extinció de Can Rigol – Selva Meravelles per reconduir un model
territorial basat en el creixement dispers, poc consolidat, i amb un consum de sòl
poc eficient.

Població i mobilitat:
-

Previsió d’alliberament de la antiga traça de la C-15 al pas pel teixit urbà.

-

Previsió de generar i reforçar una nova xarxa de mobilitat i de transport públic.

-

Previsió de la creació d’itineraris per vianants i bicicletes.

-

Aportacions per tal de millorar les prestacions del municipi per a la seva població.

Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general:
-

Determinacions dirigides a protegir, mantenir i potenciar el paisatge i l’entorn
natural del municipi de Canyelles. En aquest sentit, previsió d’introduir nous
criteris en l’ordenació dels espais lliures del municipi considerant la seva
interacció amb els espais d’interès natural.

-

Determinacions dirigides a la consideració d’incloure els espais naturals protegits
i els connectors ecològics definits pel PTMB.

-

Augment de la superfície de sòl no urbanitzable al municipi.

-

Preservació dels espais fluvials del municipi i delimitació com a sistema hidràulic.

Cicle de l’aigua:
-

Compactació de l’ocupació del sòl.

-

Previsió d’executar les actuacions existents o en redacció de la xarxa de
sanejament d’aigua.

Ambient atmosfèric:
-

Foment d’un model de ciutat compacta.

-

Previsió de reconfigurar la zona de carretera alliberada de trànsit dins del teixit
urbà. En aquest sentit, pot jugar a favor la disminució de l’efecte acumulatiu de
gasos contaminants a l’atmosfera a curt termini.

Energia:
-

Potenciació de les energies renovables com la implementació de sistemes
separatius d’aigües pluvials i negres, la segregació i reciclatge de residus.

-

Recuperació de camins tradicionals.

Gestió dels materials i dels residus:
-

Gestió eficient dels materials i dels residus. En aquest sentit es potenciarà la
recollida selectiva de residus.

Paisatge:
-

Conservació del sistema d’espais protegits del municipi, afavorir la connectivitat
ecològica entre espais protegits i protegir els espais inclosos en la xarxa Natura
2000.

-

Previsió de mesures d'apaivagament de l’impacte paisatgístic per la nova
infraestructura C-15.

Patrimoni històric, arquitectònic i cultural:
-

Recuperació de camins tradicionals.
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Valoració i catalogació tant dels elements arquitectònics individuals com dels
elements patrimonials naturals-paisatgístics.

Riscos ambientals:
-

Previsió d’espais perimetrals com a esmorteïment de pertorbacions, i en especial
de protecció davant de possible incendis forestals.

-

Determinacions encaminades a respectar les línies d’inundació i a delimitar i
preservar els espais fluvials del municipi.

Els possibles impactes ambientals negatius sobre el medi ambient derivat de les
propostes del Pla són els següents:
Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general:
-

Previsió de la nova variant de la carretera C-15.

-

Previsió de la reserva de sòl per a la Línia Orbital Ferroviària. En aquest cas,
caldrà valorar el projecte en el seu moment.

Cicle de l’aigua:
-

Previsió de la nova variant de la carretera C-15.

-

Previsió de la reserva de sòl per a la Línia Orbital Ferroviària. En aquest cas,
caldrà valorar el projecte en el seu moment.

Ambient atmosfèric:
-

Reserva de terrenys per aparcament als espais que han quedat lliures de l’antic
traçat de la carretera C-15.

-

Establiment d’una xarxa viària i de transport públic que comuniqui les
urbanitzacions amb el nucli.

Paisatge:
-

Previsió de les actuacions viàries i ferroviàries.

-

Reserva de terrenys per aparcament als espais que han quedat lliures de l’antic
traçat de la carretera C-15.

Riscos ambientals:
-

Manteniment de l’actual sòl industrial acord amb el planejament vigent.

6.3.2. Mesures protectores, correctores i compensatòries
La revisió del POUM de Canyelles inclou tot un conjunt de mesures de preservació i
millora ambiental que compensaran o minimitzaran les possibles afeccions ambientals
derivades de l’execució del POUM o que suposaran un valor afegit i una millora qualitativa
d’aquest Pla des del punt de vista de la sostenibilitat.
Aquestes són:
Pel tractament dels sòls urbans i urbanitzables:
- S’impulsarà un nou tipus de creixement de caràcter compacte i amb el teixit
tradicional dels nuclis històrics existents.
- Es milloren les condicions dels serveis i dels espais públics.
- Es prioritzen les actuacions de reforma interior i la reordenació de les àrees
urbanes.
- Es definirà una normativa relativa a una definició més compacta dels nuclis
d’urbanització i es posarà una especial atenció a la protecció i promoció dels
elements del patrimoni històric construït.
- S’ordena acuradament les vores dels teixits urbans i de les urbanitzacions,
especialment vinculades a espais d’interès natural amb edificacions preexistents
relativament aïllades tipus masia i casa rural.
- S’introdueixen criteris de biodiversitat en el disseny dels espais lliures urbans i,
en general, en el tractament de la vegetació urbana.
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Es defineixen criteris d’actuació pels espais lliures en els assentaments urbans
existents i futurs considerant la vinculació entre aquests i els espais oberts.

Pel tractament del sistema de comunicacions:
- En el moment de traslladar els eixos de comunicació lineals es procedirà en dos
sentits: adequar l’espai alliberat a la realitat urbana del municipi i a la concreció
paisatgística i funcional de les noves vies.
- En general es tindrà cura de determinar el seu impacte paisatgístic al seu pas pel
municipi i del seu efecte funcional en el territori.
- S’establiran propostes correctores dels impactes i disfuncions generades pel pas
de les actuals i futures vies de comunicació.
- S’establirà un programa d’accions destinades a assolir la correcció dels impactes
existents en aquells punts determinats com a crítics.
- Des del punt de vista de la connectivitat ecològica, es promouran les actuacions
de permeabilització en els punts d’especial interès, per bé que les traces
previstes de les noves vies transiten sovint en túnel.
Per la millora en la comunicació entre nuclis i de la mobilitat en general:
- Les propostes de millora de les vies existents o de noves vies s’elaboraran amb
el criteri de respecte als sistemes naturals i d’integració paisatgística.
- Es tindrà en compte la mobilitat de vianants i bicicletes en el condicionament de
les vies noves o existents.
- Es contemplaran mesures per a la conservació i la millora de la xarxa de camins
intermunicipals.
- Es procuraran fórmules de custòdia del territori per tal de fomentar la
responsabilitat dels particulars i de les entitats privades en la conservació de la
biodiversitat i el patrimoni natural i cultural i en la gestió del paisatge.
En relació al risc ambiental:
- Es prenen mesures per reduir el risc d’inundacions protegint gran part de l’àmbit
dels cursos fluvials.
El POUM també inclourà una sèrie de criteris relacionats amb l’ecoeficiència i la
sostenibilitat en la urbanització i l’edificació que haurà de tenir en compte el planejament derivat
del pla general. Aquestes mesures s’han dividit en els mateixos vectors ambientals que els
objectius ambientals adoptats en la redacció del pla.
En relació a l’ambient atmosfèric i al canvi climàtic:
- Les edificacions que es construeixin s’ajustaran a criteris d’aprofitament
bioclimàtic: correcta orientació per a la màxima eficiència de captació solar,
aprofitament de la llum natural, garantia de la ventilació transversal natural
provocada per la disposició de les façanes i/o patis de ventilació i potenciació de
la implantació d’espais intermedis amb l’exterior, amb l’objectiu de millorar el
confort espacial, el control tèrmic i acústic, i l’estalvi energètic dels habitatges.
- Es fomentarà l’ús de la vegetació en l’estructura urbana per millorar les
condicions tèrmiques exteriors de la trama urbana, així com les condicions
tèrmiques interiors als edificis.
- S’instal·laran sistemes mixtes per al subministrament d’aigua calenta sanitària i
calefacció amb utilització de captadors solars i acumuladors, o altres energies
renovables.
- Es reduirà l’impacte acústic preexistent, quan resulti necessari, utilitzant la
topografia, la vegetació, i altres mecanismes de la construcció de l’espai, com a
elements de protecció visual i acústica, per tal de controlar els límits d’immissió
de sorolls.
- S’utilitzaran paviments fonoabsorbents, es disposaran les dependències d’ús
sensible al soroll a la part de l’edifici oposada al soroll, o s’insonoritzaran
elements de construcció.
- S’utilitzaran criteris urbanístics en relació a la disposició, les tipologies i les
intensitats de les llumeneres utilitzades, en funció de la zonificació i altres
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aspectes de l’ordenació, per tal d’adequar-les a les necessitats funcionals dels
espais urbans amb el màxim estalvi energètic.
És recomanable que els valors flux a l’hemisferi superior, la il·luminació, la
luminància, etc. siguin el més inferiors possibles en relació amb els indicats als
annexos del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn; els quals tenen el caràcter
de màxims.
S’exigirà enllumenat públic eficient i de baix consum en espais oberts públics i
privats.
Es prioritzaran les làmpades de vapor de sodi i es prohibiran de les de vapor de
mercuri.
S’instal·laran pàmpols amb el mínim flux a l’hemisferi nord per tal de generar el
mínim impacte ambiental sobre el medi nocturn.
La il·luminació màxima d’àrees destinades a activitats industrials, comercials, de
serveis, esportives, recreatives i equipaments a l’exterior ha de complir, quan
existeixin, amb els valors màxims d’il·luminació intrusa.

En relació al cicle de l’aigua:
- Es mantindrà el màxim sòl permeable possible per afavorir la infiltració en el
subsòl de les aigües de pluja.
- Es contemplaran sistemes de recollida i emmagatzematge de les aigües de pluja.
- Com a criteri general, els nous edificis disposaran de sistemes de recollida i de
reutilització de les aigües pluvials i les aigües grises.
- S’adoptaran sistemes separatius de les aigües pluvials i residuals i, en general,
es generaran xarxes de subministrament i de sanejament eficients.
- Es fomentarà la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises,
subterrànies, etc. en funció dels nivells de qualitat exigibles als diversos usos.
- S’aprofitarà, quan resulti viable, les aigües freàtiques per al reg, la neteja
d’espais públics i d’espais privats d’ús col·lectiu, la climatització, l’aigua sanitària
no potable, etc.
- Es dotarà els espais públics, especialment els parcs i jardins, de les
infraestructures necessàries per a l’ús i l’aprofitament de recursos no potables
per al seu reg i/o neteja.
- S’introduiran criteris d’estalvi en la jardineria urbana pública i privada, fonts
ornamentals, sistemes de rec, etc., els quals han d’incloure en qualsevol cas la
utilització de sistemes de rec eficients.
- S’efectuarà la descàrrega d’inodors amb aigua no potable (aigües grises, pluvials
de terrats i teulades, etc.).
- En tots els punts de consum d’aigua, els elements sanitaris i aixetes han de
complir amb els paràmetres tècnics establerts en la Resolució MAH/1603/2004,
de 21 de maig, per la qual s'estableixen els criteris mediambientals per a
l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes i
sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua, o bé disposar d’aquest distintiu.
En relació a la gestió dels materials i dels residus:
- Es promourà en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió.
- Es fomentarà la inclusió de tecnologies de recollida selectiva centralitzada als
edificis
- S’ordenarà el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la
durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
- Es reutilitzaran els horitzons superiors de sòl per a les actuacions que comportin
revegetació.
- S’optimitzarà el disseny i el dimensionat del viari per evitar un ús indiscriminat de
recursos materials.
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Es prioritzarà en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i
productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, materials i
productes que disposin de distintius de garantia de qualitat ambiental.
S’evitarà la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i
d’aquells potencialment perillosos per a la salut.
Es fomentaran els dissenys constructius amb criteris de desconstrucció i
minimització dels residus, tant en les obres d’urbanització com en la regulació de
l’edificació.
S’incorporaran als projectes d’urbanització un pla de gestió de residus de la
construcció que permeti incrementar la valorització de residus i, en general, la
seva correcta gestió.

En relació a la biodiversitat, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural
general:
- La vegetació urbana estarà composta principalment per espècies autòctones
amb baixos requeriments hídrics; en qualsevol cas, s’exclouran les espècies amb
comportament expansiu o invasor.
- Es conservaran els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més
significatius dels sectors, així com les masses de vegetació naturals preexistents
d’especial interès.
- S’utilitzaran en la jardineria d’espais públics i privats espècies vegetals
adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona.
- Es dotarà d’arbrat el conjunt de la xarxa viària.
- S’impulsarà la naturalització de l’edificació amb espècies pròpies de la zona i de
baix consum d’aigua, i la utilització de cobertes enjardinades, si s’escau.
En relació al paisatge:
- S’exigirà la integració visual en el paisatge urbà de les instal·lacions de serveis
tècnics en superfície, amb el seu soterrament sempre que resulti possible,
especialment en el cas de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica i
similars. A tal efecte es requerirà d’Estudi d’Impacte i d'Integració paisatgística
en els supòsits que la llei contempli, o alternativament si els responsables
municipals ho consideren justificadament necessari.
Tanmateix, en aquest apartat s’afegeixen aquelles mesures que els informes de les
administracions han considerat oportunes d’afegir:
-

Atenent el risc d’incendis forestal existent, els hàbitats d’interès comunitari
compresos dins els assentaments residencials i la presència de xarxa Natura
Serres del litoral central, la qual limita amb diverses urbanitzacions, és
d’importància rellevant la implantació de mesures de prevenció i extinció de
grans incendis forestals.

6.4. DETERMINACIONS PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS INSTRUMENTS
QUE DESENVOLUPIN O ES DERIVIN DEL PLA
Cadascun a la seva escala de treball, caldrà que els instruments derivats d’aquest Pla
avaluïn la seva adequació ambiental als objectius que el Pla ha establert, seguint les
determinacions següents.
6.4.1. Determinacions
planejament derivats del Pla

per

a

l’avaluació

ambiental

dels

instruments

de

El Pla estableix que hauran de ser sotmesos al procediment d’avaluació ambiental,
d’acord amb el procediment fixat a l’article 115 del Decret 305/2006, els successius instruments
de planejament derivats del Pla avaluat que es llisten tot seguit:
-

Sector de sòl urbanitzable no delimitat del Pla de Canyelles.

Memòria Ambiental

93

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Juny 2016

Així mateix, el Pla determina que requeriran l’adopció de mesures correctores i
precaucions especials per les seves previsibles afeccions ambientals, així com l’assenyalament
de les alternatives que es prevegi que puguin tenir menor impacte ambiental, els instruments
de planejament derivats del Pla avaluat que no es troben en el cas anterior i es llisten tot seguit:
-

PAU 1 i 2 (zona industrial)

6.4.2. Determinacions per a l’avaluació ambiental dels projectes derivats del Pla
Requeriran l’adopció de mesures correctores i precaucions especials per les seves
previsibles afeccions ambientals, així com l’assenyalament de les alternatives que es prevegi
puguin tenir menor incidència ambiental, els projectes derivats del Pla avaluat que no es troben
en el cas anterior i que es llisten tot seguit:
-

Via cívica de l’antiga C-15

-

Propostes de xarxa viària de comunicació entre urbanitzacions i amb el nucli
urbà.

6.5. CONCRECIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA
6.5.1. Indicadors ambientals de seguiment
Els indicadors ambientals definits compleixen els paràmetres següents:
-

Són fàcilment mesurables, de manera que es pot efectuar l’examen amb una
certa immediatesa i sense excessives complicacions de caràcter tècnic.

-

Són pràctics i comprensibles, a fi i efecte que puguin assolir de manera efectiva
el paper d’eines d’informació pública si és necessari. La seva interpretació ha de
ser rellevant per a les classes dirigents, els quadres tècnics i la ciutadania en
general.

-

Són descriptius i integren el màxim nombre d’entrades, per tal que un mateix
indicador reflecteixi com més aspectes ambientals millor, ja sigui directament o
bé indirecta.

Els indicadors ambientals que el Pla considera són els següents:
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Taula 19. Indicadors ambientals de seguiment del Pla.
Objectius ambientals segons
importància relativa

Indicadors ambientals

Tipus
d’indicador

Càlcul

1. Adoptar una estructura urbana
densa, compacta i complexa
integrant els desenvolupaments
urbanístics en la matriu física

1. Superfície de terrenys situats
en pendent superior al 20%
afectada per l’edificació o altres
actuacions que alterin la
morfologia del relleu

Model

% sòl urbà + sòl urbanitzable
situat en zones amb pendent
superior al 20%

171,08 ha

2. Protegir els recursos hídrics i els
cursos fluvials i els seus entorns,
prevenint els riscos hidrològics i
fomentar l’estalvi, la reutilització i la
millora de la qualitat de l’aigua

2. Superfície de terrenys situats
en zones inundables

Model

% sòl urbà + sòl urbanitzable
situat en zones inundables

9,21 ha

% sòl urbà + sòl urbanitzable
situat en zones PEIN en relació
amb la superfície total de PEIN

0 ha

0%

% sòl urbà + sòl urbanitzable
situat en zones XN2000 en relació
amb la superfície total de XN2000

0 ha

0%

3. Ordenar el sòl no urbanitzable
preservant les àrees i elements de
valor natural, i establint una xarxa
d’espais d’interès natural i agrícola,
físicament contínua i permeable, i
connectada amb les xarxes urbanes

4. Prevenir i corregir la
contaminació atmosfèrica, acústica,
lluminosa i electromagnètica,
millorant, alhora, l’eficiència
7

3. Superfície de PEIN, xarxa
Natura 2000, espais oberts de
protecció especial i HIC
afectada

4. Nombre de persones
exposades a nivells superiors
als admesos per la legislació

Model

Qualitat

Fonts d’informació

Ajuntament de Canyelles
Institut Geològic i
Cartogràfic de Catalunya

Ajuntament de Canyelles
Agència Catalana de
l'Aigua

Ajuntament de Canyelles

% sòl urbà + sòl urbanitzable
situat en espais oberts de
protecció especial en relació amb
la superfície total d’espais oberts

13,53 ha

1,43%

% sòl urbà + sòl urbanitzable
situat en HIC en relació amb la
superfície total d’HIC

55,44 ha

8,72%

Concentració de contaminació
atmosfèrica en relació amb la
contaminació màxima permesa
segons la legislació vigent

>55 dB Lden: 120
persones7
>65 dB Lden: 120
persones

Departament de Territori i
Sostenibilitat

Departament de Territori i
Sostenibilitat

Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, 2008
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Indicadors ambientals

Tipus
d’indicador

Fonts d’informació

Càlcul

energètica dels sistemes urbans

>75 dB Lden: 40
persones
5. Consum energètic

Flux

Consum d’energia per habitant

12.334,91
kWh/hab.8

Ajuntament de Canyelles

6. Producció local d’energies
renovables

Flux

% de producció local d’energies
renovables en relació amb el
consum total

2,3%9

Ajuntament de Canyelles

Font: Elaboració pròpia.

8
9

Any 2009
Del consum elèctric municipal
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6.5.2. Modalitat de seguiment
Segons l’article 29 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes
(plenament concordant amb la Llei 9/2006, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, d’àmbit espanyol), el seguiment ambiental el durà a terme el promotor (l’Ajuntament
de Canyelles), que serà l’encarregat d’emetre i lliurar els informes de seguiment ambiental a
l’òrgan competent per raó de la matèria i a l’òrgan ambiental. Per a aquesta tasca, i atenent la
transcendència del pla o programa, l’òrgan ambiental podrà designar un director/a ambiental de
seguiment del pla.
El responsable del seguiment vetllarà per l’aplicació de les mesures protectores,
correctores i compensatòries descrites a l’ISA i la Memòria Ambiental, així com pel control dels
impactes que es derivin de l’aplicació del Pla. A tal efecte, emetrà un informe general amb una
periodicitat de sis anys, coincidint amb l'actualització de l'Agenda del Pla. Aquest informe
general incorporarà el càlcul dels indicadors proposats anteriorment, i es remetrà a l’òrgan
ambiental. Tot i així, perquè el seguiment no es basi en el càlcul isolat dels indicadors, caldrà
dissenyar un estudi específic que permeti interpretar el valor de cadascun dels indicadors en el
context territorial del Pla.
En general, s’espera que els informes de seguiment continguin una justificació del
compliment de cadascun dels objectius ambientals fins al moment, a partir d’una anàlisi
ambiental de la concreció de les propostes del POUM. Així, per cada objectiu ambiental
s’identificarà quines accions s’han dut a terme, a quina escala i quin n’ha estat el resultat. De
l’anàlisi comparativa respecte la situació de partida i les tendències esperades es pot
desprendre el grau de compliment de l’objectiu. Un cop aquest estigui definit caldrà, si és el
cas, aplicar les mesures correctores, compensatòries i les directrius per tal d’assegurar la
concreció d’un model urbanístic sostenible.
La periodicitat quedarà definitivament establerta en la resolució de l’avaluació
ambiental.
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