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1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA SEVA
FORMULACIÓ

1.1. TERMINI ESTABLERT PEL PGOM VIGENT

El Pla General d’Ordenació Municipal, (PGOM) aprovat definitivament 23 de març de
1987, estableix a l’article 4 de les Normes urbanístiques:
Art. 4 .- Revisió.
1. Un cop publicat l’acord d’aprovació definitiva del Pla General, aquest adquireix
vigència, la qual serà indefinida.
2. La revisió del Pla General és procedent en els supòsits següents:
a. Quan s’hagin complert 15 anys de vigència
b. A l’aprovar-se un Pla Director Territorial de Coordinació, que afecti al terme
municipal de Canyelles.
c. Quan disposicions d’ordre superior obliguin a la previsió d’espais públics més
extensos.
d. Quan s’hagi urbanitzat completament el cinquanta per cent del sòl
urbanitzable total.
Vist que ha transcorregut el termini temporal des de l’entrada en vigor de l’actual Pla
General d’Ordenació Municipal i que s’ha aprovat definitivament el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona, en data 20 d’abril de 2010, està plenament justificada la seva revisió.

1.2. APARICIÓ DE
URBANÍSTIC

CIRCUMSTÀNCIES

QUE

INCIDEIXEN

EN

EL

MODEL

En els darrers anys s’han produït alguns fenòmens urbanístics que aconsellen la
conveniència de la revisió de la planificació urbana del municipi de Canyelles.
L’aprovació del Pla Territorial de Catalunya i el Pla Territorial Parcial Metropolità de
Barcelona, que organitza el territori de Catalunya i de la comarca i situa el municipi de
Canyelles en el context territorial i comarcal, i que fa que sigui necessari revisar la situació del
municipi respecte al conjunt d’aquest desenvolupament.
De l’altra banda l’aprovació de la Llei d’Urbanisme i el seu text refós i el Reglament de
la Llei d’Urbanisme d’alguna manera obliga a posar al dia la configuració urbanística així com la
seva normativa.
Finalment, la major sensibilitat social en els temes mediambientals han incorporat els
criteris de sostenibilitat a la planificació urbanística i aconsellen l’aplicació d’aquests criteris en
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
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2. INFORMACIÓ URBANÍSTICA

2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

2.1.1. Pla Territorial General de Catalunya
El Pla Territorial General de Catalunya va ésser aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de
març.
Les polítiques espacials globals que es proposen en el Pla Territorial son les que
permetin el seu desenvolupament quantitatiu tot respectant el grau qualitatiu de vida que
gaudeixen i potenciar les seves capacitats com a alternativa per a acollir part de l’activitat
induïda pel sistema central metropolità.
Els sistemes de proposta es concreten en àmbits funcionals territorials (AFT), que
constitueixen un nivell territorial definit a partir dels sistemes urbans existents i de les relacions i
funcionalitats que s’estableixen entre aquests i que abasten un àmbit funcional territorial
sobresolar-se’l. Canyelles pertany a l’àmbit funcional territorial (AFT) Metropolità.
El Pla Territorial General de Catalunya defineix quatre "sistemes d'equilibri metropolità"
dins del sistema urbà existent i inclou Canyelles dins del sistema de Vilanova i la Geltrú més la
polaritat de Sitges. El Pla Territorial General de Catalunya proposa estratègies per a potenciar
el desenvolupament quantitatiu i qualitatiu amb actuacions residencials, industrials i terciàries,
que permetin un desenvolupament equilibrat propi de cada sistema i, alhora, del mateix sistema
central -saturat- de l'àmbit. Aquestes actuacions han de permetre que les polaritats d'aquests
sistemes actuïn de llocs centrals alternatius.
Aquests sistemes es basen sobre polaritats ja existents al territori, com són les
anomenades ciutats intermediàries (Mataró, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Sant Celoni i
Martorell) i que ja actuen de com a centres dels seus propis sistemes urbans i àrees
d'influència. Cal que aquestes polaritats i els seus sistemes tinguin capacitat per assumir, no
tant sols el seu propi desenvolupament endogen, sinó també el vessament que prové del
sistema central barceloní, ja saturat. I cal que això es faci, no tant sols des del punt de vista
demogràfic, mitjançant actuacions residencials, sinó també amb actuacions que fomentin les
activitats econòmiques i socials per tal d'evitar la dependència excessiva del lloc de treball, dels
serveis i dels equipaments, i ajudar, per contra, a descongestionar-lo. Cal també que aquestes
ciutats intermèdies vegin reforçada la capitalitat pròpia respecte als seus territoris.
La comarca del Garraf, on es situa el municipi de Canyelles, juntament amb les
comarques del Baix Llobregat, el Vallès Oriental i Occidental i el Maresme, es troben afectades
pels fenòmens que caracteritzen el desenvolupament del fet metropolità a l'entorn de
Barcelona. Aquestes àrees es caracteritzen per una gran acumulació de persones i activitats,
per una gran extensió de la taca urbana i per la intensitat de les relacions que es produeixen en
el seu interior. Aquestes comarques han arribat a una densitat molt alta de població, sobretot
respecte al seu sòl apte per a la urbanització, conseqüència dels alts nivells d'immigració i de
creixement demogràfic de dècades passades. En contrapartida, la qualitat de vida i la qualitat
ambiental d'aquestes zones ha disminuït progressivament.
El desenvolupament del Pla territorial general s’ha de fer mitjançant els Plans territorials
parcials (PTP), segons la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i ha de
desplegar les determinacions del Pla territorial de Catalunya, precisant-ne l’abast, però no
alterant-ne les prescripcions.
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Font: Pla Territorial General de Catalunya: Àmbit Funcional Metropolità. Sistemes de
proposta
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2.1.2. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, en data 20 d’abril de 2010.
En el capítol de les propostes (part III) es presenta una síntesi prepositiva dels
continguts del pla. El Programa de planejament Territorial estableix tres subsistemes territorials
sobre els quals s’hauran d’estructurar totes les propostes: el sistema d’espais oberts, el sistema
d’assentaments i el sistema d’infraestructures de mobilitat. Concretament es determina pel
municipi de Canyelles les següents estratègies:
Pel que respecta a la proposta del sistema d'espais oberts estableix la necessitat
d'implantació d'un connector ecològic a l'extrem est del municipi entre la urbanització de Can
Roca i el terme d'Olivella. Preveu la situació d'una zona d'espais de protecció preventiva entre
Vora Sitges i Califòrnia - Can Xum on, tot i que es protegeix pel seu valor ambiental, es poden
delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades. Per la resta de sòl que no és urbà ni
urbanitzable, inclosos els espais PEIN, es preveu la seva protecció com a espais de protecció
natural i agrari.

Plànol 1.2 Espais oberts. Proposta. Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
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El Pla determina en el sistema d'assentaments pel municipi de Canyelles un model
territorial de polaritat municipal estructurant. Aquest estableix una àrea especialitzada
residencial a reestructurar que comprèn tot el sòl urbà i urbanitzable excepte les Cogullades i
Daltmar. En aquesta àrea es preveu unes estratègies de creixement moderat per al nucli de
Canyelles. També s'estableix en aquesta àrea i com a estratègies per àrees especialitzades la
reducció de sòl de les urbanitzacions Les Palmeres, Califòrnia i Vora Sitges. Aquesta reducció
de sòl implica un increment dels espais lliures.

Plànol 2.3 Sistema urbà. Estratègies urbanes. Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
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Respecte al sistema d'infraestructures de mobilitat es preveu el traçat de la nova línia
ferroviària orbital cercant la seva connexió en el sistema Vilafranca – Vilanova, així com el pas
del nou traçat de la carretera C-15 per sota de la urbanització Califòrnia i per l'est del nucli
històric.
2.1.3. El PDU per la Línia Orbital Ferroviària
El Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per la línia
orbital ferroviària va ser aprovat definitivament el 8 de gener de 2010, publicat al DOGC núm.
5613, de 22 d'abril de 2010.
L’objectiu d’aquest PDU es garantir la disponibilitat de sòl per garantir la Línia Orbital
Ferroviària, (LOF), a través de la concreció, delimitació i regulació, de les reserves que siguin
necessàries per garantir la seva funcionalitat.
El tram de la LOF que afecta al municipi de Canyelles ho és per establir la reserva per
la connexió de la línia R2 de rodalies a Vilanova i La Geltrú, i passant per Sant Pere de Ribes i
Canyelles, enllaçar amb la línia R4 de rodalies a Santa Margaria i els Monjos.
El traçat pel municipi és totalment soterrat, i preveu una estació en el nucli de
Canyelles. En els plànol es grafia la reserva de sòl, que ha de recollir íntegrament el POUM.

2.2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

La revisió del Pla General d’Ordenació vigent va ser aprovada definitivament per acord
de la CUB el 25 de Març de 1987 i publicada el 5 de Juny de 1987 al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. El Pla aprovat definitivament era revisió del Pla General aprovat el 23
d’octubre de 1967 i de la seva adaptació a la llei de 5 de maig de 1975, que va reformar la Llei
de Règim del sòl i Ordenació Urbana d’acord amb el previst a la seva disposició Transitòria
Primera.
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el 30 de març de 2006 va
acordar aprovar definitivament el Text Refós de la Normativa Urbanística del Pla General de
Canyelles. En aquestes s’hi recollien les modificacions realitzades fins al moment.

2.2.1. Contingut del Pla General d'Ordenació
El Pla General està integrat pels documents següents:
A) Memòria de la informació urbanística
B) Plànols d'informació urbanística
c) Diagnosi i proposta d'ordenació
D) Memòria de l'ordenació proposada pel Pla General.
E) Plànols d'ordenació
F) Normes urbanístiques
G) Programa d'Actuació
H) Estudi econòmic - financer.
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Dels documents abans esmentats, solament tenen caràcter normatiu els Plànols
d’ordenació núm. 4.1 a 4.11 (ambdós inclusius) i les normes urbanístiques. La Memòria
constituirà, a la vegada que justifica les solucions proposades, en el que s’escaigui, una
interpretació autèntica del propi Pla General. Per últim, el Programa d’Actuació i l’Estudi
econòmic - financer defineixen el marc d’actuació municipal en el sector urbanístic.

2.2.2. Règim jurídic del sòl

2.2.2.1. Classificació del sòl
El Pla General vigent classifica el sòl segons els següents règims jurídics:
A) Sòl urbà
a. El nucli urbà: casc antic i Can Xum
b. Les urbanitzacions de segona residència:
I. La Cogullada (1)
II. Daltmar
III. Can Roca
IV. Vora Sitges
V. Les Amèriques
VI. Selva Meravelles - Can Rigol
B) Sol urbanitzable
a. Can Cros
b. Les Palmeres
c. Califòrnia
C) Sol urbanitzable no programat
a. Industrial carretera
b. Urbanització La Cogullada (2)
c. Muntanya de mar
D) Sol no urbanitzable
a. Sòl d’interès forestal
b. Sòl d’interès paisatgístic i natural
c. Sòl d’interès agrícola
d. Sòl d’usos especials
e. Espais lliures general
2.2.2.2. Qualificació de sòl
El Pla General determina les següents zones segons cada tipus de sòl:

Sòl Urbà
ona

Nom
Zona de Casc antic
Zona de conservació
Zona d’edificació aïllada
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Zona comercial i de serveis
Zona residencial de cases en renglera
Zona industrial

Sòl Urbanitzable Programat
ona

Nom
Zones de desenvolupament residencial A
Zones de desenvolupament residencial

Sòl Urbanitzable No Programat
ona

Nom
Zona residencial turística de baixa densitat

0

Zona residencial turística de mitja densitat

1

Zona industrial

Sòl No Urbanitzable
ona

Nom

2

Zona d'interès forestal

3

Zona d'interès paisatgístic i/o natural

4

Zona d'interès agrícola

5

Zona de Parc Forestal

6

Zona d'usos especials

7

Zona d'espai lliure general del sòl no
urbanitzable

2.2.2.3. Sectors de planejament i Unitats d’Actuació
El Pla General delimita els següents Sectors de planejament:
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Sectors de planejament
Sòl Urbanitzable Programat
Can Cros
Les Palmeres
Califòrnia
Sòl Urbanitzable No Programat
Muntanya del Mar
La Cogullada 2

El Pla General delimita 15 Unitats d’Actuació (UA), de les quals se n’han desenvolupat
10. Pràcticament la totalitat són d’actuació privada excepte la UA-9 que es va desenvolupar
mitjançant cooperació. La UA-11 correspon a la urbanització de Les Amèriques.
Les unitats d’actuació no desenvolupades corresponen a la UA-3, en el nucli antic, la
UA-8 amb front a l’Avinguda de Vilafranca, i la UA-13 i la UA-15 (antiga Henkel) per a usos
industrials. Recentment s’ha aprovat definitivament el Projecte de reparcel·lació i el Projecte
d’urbanització de la UA-13.

2.2.3. Desenvolupament del Pla General d'Ordenació
Durant la vigència del Pla s’han tramitat i aprovat modificacions del Pla General així
com vàries figures de planejament derivat, que es detallen a continuació:

Instru
ment
Revisió
PGOU

Títol
Revisió Pla General d'Ordenació Municipal

Data
d’aprovació
Data de
definitiva
publicació
25/3/1987

05/06/1987

MPG

Modificacions sectorials del Pla general d'ordenació. Creació UA-14

13/10/1993

10/12/1993

MPG

Modificacions puntuals PGO referents a la Urbanització Can
Roca i a l'ampliació de l'àmbit de l'espai natural d'Olèrdola de
Canyelles

09/04/1997

21/05/1997

MPG

Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació, sector Can
Rigol, les Palmeres, Pirotècnia i zona d’equipament. esportiu

08/07/1997

17/09/1997

MPG

Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació en relació
als sector can Xum i can Rigol

05/11/1997

16/01/1998

MPG

Modificació puntual del Pla general d'ordenació en relació a
l'Entitat urbanística de la urbanització Califòrnia

13/05/1998

09/09/1998

MPG

Modificació del Pla general d'ordenació referent a la zona
industrial 6ª

18/11/1998

07/12/1998

MPG

Modificació del Pla general d'ordenació amb relació a la
urbanització Vora Sitges, Zona industrial, UA-13 i 15, Ctra 244.

26/01/2000

27/04/2000
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MPG

Modificació del Pla general d'ordenació referent a la unitat
d'actuació núm.10

13/12/2000

13/02/2001

MPG

Modificació puntual del PGO respecte a la modificació del Pla
especial de l'espai natural d'Olèrdola

23/05/2001

25/07/2001

MPG

Modificació del P.G.O., referent al sector can Xum, parcel·les
de cantonada i parcel·les amb qualificació 8a2

18/07/2001

25/10/2001

MPG

Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a
l'ampliació del sector Cogullada-2

08/10/2003

20/11/2003

MPG

Modificació puntual del Pla general d'ordenació en relació a la
zona de mitjana indústria, clau 6m, per passar del sistema
d'actuació de compensació a cooperació

18/02/2004

15/04/2004

MPG

Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a la
unitat d'actuació 9

MPG

Modificació del Pla general d'ordenació al sector Vora Sitges

28/02/2008

04/07/2008

MPG

Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal,
sector les Palmeres

11/03/2009

13/05/2009

MPG

Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la
reassignació de la zona 16C en l'àmbit de la Pirotècnia Igual

31/05/2013

23/09/2013

TRPG

Text refós de les normes urbanístiques del planejament
general

30/03/2006

22/09/2006

PAUM

Programa d'actuació urbanística del sector de la Cogullada

25/10/1995

02/12/1995

PP

Pla parcial del sector Can Cros

06/11/1991

27/01/1992

PP

Pla parcial del sector La Cogullada-2

26/11/1997

27/01/1998

PE

Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del
paisatge de l'espai natural

02/12/1997

22/01/1998

Pla especial de millora urbana del sector Can Dori, Califòrnia

19/10/2006

19/01/2007

PMU

PEU
PPD

Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la
instal·lació d'una hípica i serveis complementaris a la finca la
Bonafia situada a les parcel·les 30-40 del polígon 20
Pla parcial de delimitació de la urbanització Muntanya del Mar

22/09/2006

24/05/2011
25/03/2014

Font: Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)

A continuació es detalla el desenvolupament del planejament per cada àmbit del
municipi:

• Sòl urbà (SU)
• Can Xum
Modificació Puntual sector Can Xum i Can Rigol, aprovació definitiva 5 de novembre de
1997.
• La Cogullada 1
Aquesta zona està qualificada de sòl urbà pel Pla vigent recollint un Pla Parcial aprovat
amb anterioritat.
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La Junta de Compensació de la Cogullada 1 va redactar i executar un projecte de
compensació. Les obres d’urbanització estan executades i les cessions realitzades.
• Daltmar
La petita part de la urbanització Daltmar dintre del terme municipal de Canyelles està
qualificada de sòl urbà, recollint un pla parcial aprovat amb anterioritat al Pla general vigent.
Actualment s’està tramitant en la part de la urbanització del veí terme d’Olivella una Modificació
del seu Pla general per tal de gestionar aquesta urbanització.
S’han fet obres d’urbanització amb caràcter d’urgència finançades per la Junta de
propietaris.
• Can Roca
Zona urbana residencial qualificada majoritàriament d’edificació aïllada amb parcel·la
mínima de 600 m2. El 8 de juliol de 1997 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
una Modificació on s’ajustaven uns espais lliures dins de Can Roca.
Està urbanitzada i amb les cessions fetes.
• Vora Sitges
El 26 de gener de 2000 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament una Modificació que tenia l’objectiu de substituir la unitat d’actuació vigent fins a
aleshores per sis àmbits d’execució (dos polígons), i modificava la qualificació de les zones
pendents d’urbanitzar (polígons 1 i 2) atorgant-les-hi una parcel·la mínima de 2.000 m2 , creant
la clau 3c.
En data 29 de juliol de 2004 es va signar un conveni urbanístic entre el promotor de la
urbanització i l’Ajuntament de Canyelles on es cedia el sòl ocupat pels vials i les
infraestructures construïdes fins aquell moment (inclosos els dos pous que abasteixen la
urbanització). Les cessions del conveni es van recollir mitjançant escriptura a finals de l’any
2004. En el conveni l’Ajuntament es comprometia a modificar el Pla General per a restituir el sòl
en els polígons 1 i 2 a la qualificació anterior de la modificació de gener de 2000. Aquesta
modificació, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 28 de febrer
de 2008, restituïa a les zones 3c de la modificació de l’any 2000 a l’anterior qualificació de zona
3b, adopta com a sistema d’actuació la reparcel·lació en la modalitat de cooperació, i supedita
la seva execució a la finalització de la resta del sector.
S’ha redactat, per al Polígon 1, un projecte de reparcel·lació aprovat el 8 d’agost de
2006 i un projecte d’urbanització, aprovat definitivament el 4 de novembre de 2005, però
suspès d’execució per decisió municipal, davant de l’actual situació econòmica.
• Selva Meravelles – Can Rigol
El Pla General vigent considera aquest àmbit com a sòl urbà. Durant la tramitació del
Pla General es va redactar un conveni on el promotor es comprometia a la finalització de les
obres d’infraestructures del sector.
L’Ajuntament de Canyelles va tramitar una Modificació de PGOU aprovada
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 8 de juliol de 1997, on segons
acord de la Comissió de 26 de juny de 1997, es requeria la delimitació d’un àmbit del sector de
Can Rigol a desenvolupar mitjançant Pla Especial, mantenint la classificació de sòl urbà. En
aquesta modificació es va excloure del sector una part de sòl que passava a sòl no
urbanitzable situat entre la urbanització de les Palmeres i Selva Meravelles.
Les cessions estan fetes. No està urbanitzat.
• Pla especial del Castell i el seu entorn
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El PGOUM preveia actuació d’un Pla Especial de Rehabilitació a l’àrea del Castell, l’
Església i les edificacions més antigues situades al seu entorn, i qualificades de Zona de
conservació (clau 2), que no s’ha redactat.
• PEMU Subzona 5c
El PGOUM preveia la redacció i aprovació d’un Pla Especial de Millora urbana en els
terrenys situats entre el conjunt del Castell i l’Església, i la carretera, que no s’ha redactat.
• Zona d’equipaments esportius Can Xum
En la Modificació del PGO aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el 8 de juliol de 1997, es preveia l'obtenció mitjançant el sistema d’expropiació d’una
gran zona d’equipaments esportius situada a l’extrem oest del nucli. Aquesta obtenció es
justificava donat l’important creixement de les instal·lacions esportives i la manca de sòl per al
seu creixement, avui ocupada pel camp de futbol.
En data 27 de març de 2006 l’Ajuntament signa un conveni per l’obtenció dels terrenys
per la construcció d’un pavelló esportiu, en el marc de la construcció de la nova escola al
municipi, que se situa al costat de les actuals instal·lacions esportives i docents, a considerar
en el marc de la revisió del vigent PGOM.

• Sòl Urbanitzable Programat (SUP)
El Pla General preveia tres sectors de sòl urbanitzable programat els quals s’han
desenvolupat tots tres però no en la seva totalitat. Els sectors són els següents:
• Can Cros (SUP 1)
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 6 de novembre de 1991, va
acordar aprovar definitivament el Pla Parcial d’Ordenació de Can Cros de Canyelles i publicat
el 27 de gener de 1992.
El Pla Parcial es troba desenvolupat, amb les cessions realitzades, i corresponentment
urbanitzat, per tant forma part del sòl urbà del nucli de Canyelles.
• Les Palmeres (SUP 2)
La urbanització Les Palmeres ocupa un sector de sòl urbanitzable programat que
compta amb un pla Parcial aprovat el 21 de gener de 1974, abans de l’aprovació del Pla
General d’Ordenació vigent. El PGOU el va mantenir com a sòl urbanitzable programat pendent
de la seva execució i formalització de les cessions del Pla Parcial.
El 8 de juliol de 1997, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament
la Modificació del Pla General en el qual es desqualificava una part de la urbanització que va
passar a sòl no urbanitzable per incompliment de les obligacions urbanístiques del promotor de
cessions dels espais lliures. Es va fer una correcció d’errades amb data de 19 de febrer de
2004.
El sistema d’actuació fixat pel Pla Parcial original de Les Palmeres era el de
compensació. En data 30 de juny de 2004, a causa de les dificultats que impedien el normal
desenvolupament de la urbanització i desprès d’haver estat denegada l’aprovació d’un projecte
de compensació presentat per la Junta de Compensació, el sistema va ser substituït pel de
cooperació.
Les Palmeres comptaven amb un projecte d’urbanització aprovat definitivament el 15
de setembre de 1993 que mai va ser ajustat a la reducció d’àmbit aprovada el 1997 i que
presentava unes deficiències tècniques, la qual cosa el feia inexecutable. A l’actualitat i un cop
modificat el sistema d’actuació, l’Ajuntament té aprovat definitivament un projecte d’urbanització
que ha de permetre completar el pla d’infraestructures urbanístiques.
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A més a més, també està aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació del
polígon d’actuació 1 del sector.
Pel que respecta a les cessions obligatòries i gratuïtes dels equipaments i les zones
verdes assignades al sector per el PGOUM, han estat formalitzades recentment mitjançant
document públic i consten inscrites a nom de l’Ajuntament de Canyelles en el Registre de la
Propietat de Vilanova i la Geltrú.
En data 11 de març de 2009, i mitjançant un conveni urbanístic amb data 3 de
novembre de 2006 amb els propietaris del sòl d’un petit àmbit a l’interior de la urbanització, la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament una Modificació al sector en la
qual es proposa una operació urbanística, en un punt estratègic de la urbanització, basat en
una edificació més compacta, una major densitat d’habitatge per introduir habitatge social i la
introducció d’algun ús terciari que porta diversitat a l’ús homogeni previst en l’actual
urbanització.
Per tant actualment hi ha dos Polígons d’Actuació urbanística:
-

el PAU 1, disposa dels Projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització aprovats
definitivament.

-

el PAU 2 que ha estat l’objecte de la Modificació puntual de març de 2009. Les cessions
estan fetes, i el polígon 2 està executat.

El sistema d’actuació d’ambdós polígons és el de cooperació.
• Can Dori – Califòrnia (SUP 3)
El pla parcial d’ordenació del sector de Can Dori (conegut com urbanització Califòrnia)
va ser aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme en sessió de 26 de gener
de 1970. La revisió del PGOU, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en data de 25 de març de 1987, va considerar aquest sector com a sòl urbanitzable
programat amb Pla Parcial aprovat.
Es mantenia un únic polígon per a l’execució del sector i es va fixar com a sistema
d’actuació el de compensació
En data 22 de juliol de 1992 es van aprovar diverses modificacions puntuals del PGOU.
Una d’aquestes afectava l’ordenament físic de la urbanització Califòrnia. Es va ajustar algun
àmbit de sòl destinat a sistemes pels de propietats que estaven en mans del promotor per tal
d’evitar que les cessions obligatòries i gratuïtes derivades de la revisió del Pla afectessin a
parcel·listes minoritaris.
El 13 de maig de 1998, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament una modificació puntual del PGOU que incorporava una disposició
complementària que establia l’obligatorietat de tots els veïns del sector incorporant-se a l’entitat
urbanística col·laboradora de la urbanització.
L’Oficina de Planificació de l’Ajuntament va redactar un Pla de Millora Urbana del sector
com a complement del projecte d’urbanització ja que s’afectava al disseny físic de la
urbanització. Aquest Pla va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el 19 d’octubre de 2006.
Les obres d’urbanització estan executades, i les cessions realitzades.
• Can Faló
Aquesta zona estava classificada com a sòl urbanitzable programat, amb Pla parcial
aprovat, dintre de l’àmbit del sector Can Dori (anomenat Califòrnia). En el desenvolupament de
Can Dori es va excloure aquesta zona i per tant va quedar sense desenvolupar.
En data 12 de juny de 2006 es va signar un conveni urbanístic entre el propietari de la
finca i l’Ajuntament de Canyelles on l’Ajuntament es comprometia a tramitar el projecte
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d’urbanització i el de reparcel·lació mentre que la propietat es compromet a urbanitzar l’àmbit
en un termini màxim de tres anys, a edificar un edifici amb us de centre cívic i social i cedir –ne
els terrenys.
El 9 de juliol del 2013 els propietaris majoritaris (95%) presenten un projecte de
reparcel·lació i sol·liciten la seva tramitació. El 17 de desembre del 2013, el Ple de l’Ajuntament
de Canyelles acorda definitivament la denuncia extintiva del conveni urbanístic Can Faló.
El Ple de l’Ajuntament en la sessió del 17 de febrer de 2015 va aprovar inicialment, i el
14 d’abril de 2015 de forma definitiva, el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte d’Urbanització
de l’àmbit de Can Faló.

• Sòl Urbanitzable No Programat (SUNP)
• Muntanya del Mar (SUNP 1)
La urbanització coneguda com a Muntanya del Mar es va edificar parcialment amb
anterioritat a l’aprovació definitiva del PGO. El vigent Pla General va incloure l’actuació dins
d’un sector classificat com a Sòl Urbanitzable No Programat que en el dia d’avui encara no ha
vist aprovada cap de les figures de planejament necessàries per a desenvolupar aquest tipus
de sòl.
Al febrer de 2007, l’Ajuntament de Canyelles i els propietaris de Muntanya del Mar van
redactar un conveni urbanístic en el qual es preveien les cessions i regulava el
desenvolupament d’aquest sòl.
El Conveni té per objecte enderrocar les edificacions situades a les cotes més altes, en
el Puig de l’Àliga, regular l’equipament, amb caràcter privat, incrementant el sostre, per
residència de gent gran, i resituar el 10% de l’aprofitament i la zona d’equipament.
El Pla parcial de delimitació ha estat aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en data 22 de juliol de 2013. Aquest Pla parcial conté el Projecte
d’urbanització.
Actualment està en tramitació del Projecte de reparcel·lació.
• La Cogullada 2
Segons el PGOUM de Canyelles la Cogullada 2 és un sector urbanitzable no programat
que compta amb el corresponent Programa d’Actuació Urbanística (aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 25 d’octubre de 1995), i d’un Pla Parcial aprovat
definitivament el 26 de novembre de 1997.
Es va tramitar una Modificació del PGOU i conveni urbanístic per l’ampliació del sector
la Cogullada 2, amb data d’acord de 8 d’octubre de 2003, amb l’objectiu de desafectar unes
parcel·les qualificades com a zona verda incloses dins el PEIN d’Olèrdola i incorporar al sector
una superfície per a zona verda i per a la ubicació de la depuradora soterrada.
El sistema d’actuació ha estat el de compensació, s’han fet les cessions i les obres
d’urbanització s’han executat.

• Sòl No Urbanitzable
• Pirotècnia Igual
El Pla General classifica les instal·lacions de l’empresa Pirotècnia Igual com a sòl de no
urbanitzable.
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Arrel del Recurs d’Alçada presentat el 5 de juny de 1987 per part de l’empresa davant
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, es van tramitar algunes precisions en
l’anomenada zona 16 en la Modificació de Pla General aprovada definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona el 8 de juliol de 1997.
En aquesta modificació es mantenia la classificació de sòl no urbanitzable i la
qualificació de zona d’usos especials (clau 16). A més a més s’introdueixen quatre zones (A,
B, C, i D) per al desenvolupament de les activitats industrials existents i les seves zones de
protecció.
Per les característiques de la pròpia activitat i les normes de seguretat vigents precisa
d’un perímetre tancat, amb accés controlat, i de determinats requeriments de distàncies de
seguretat entre les edificacions segons el seu destí funcional.
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona ha aprovat, en sessió de 31 de maig de 2013,
la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la reassignació de la zona 16c en
l'àmbit de la Pirotècnia Igual, indicant a l’Ajuntament la conveniència d’adequar el límit de la
zona d’interès forestal, clau 12, de la franja de seguretat no edificable de 20 m d’amplada al
voltant del perímetre de la instal·lació, clau 16d, per tal d’incloure-hi les edificacions actualment
existents i autoritzades.
• Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’Espai natural
d’Olèrdola

L’objecte d’aquest document és la reordenació de les infraestructures del cim del
Montgròs en compliment de la normativa general d’ordenació urbanística i
mediambiental i la normativa específica de telecomunicacions, condicionats per la
importància de la preservació del perfil físic del cim com a punt de referència natural,
per a la recuperació del mateix cim per a les persones i per a la necessària restauració
de la vegetació, fauna i flora. S’estableixen dos zones i dos xarxes: zona d’interès
paisatgístic i zona agrícoles, i xarxa bàsica de vies i camins i xarxa bàsica d’equipaments. En el
municipi i de Canyelles hi ha només la zona d’interès paisatgístic i la xarxa d’equipament (El
Pinar).
• Pla especial d’infraestructures de telecomunicacions del cim del Montgròs.
L’objecte d’aquest document és la reordenació de les infraestructures del cim del
Montgròs en compliment de la normativa general d’ordenació urbanística i mediambiental i la
normativa específica de telecomunicacions, condicionats per la importància de la preservació
del perfil físic del cim com a punt de referència natural, per a la recuperació del mateix cim per
a les persones i per a la necessària restauració de la vegetació, fauna i flora.

• Convenis urbanístics
Durant la vigència del PGOU l’Ajuntament de Canyelles ha signat i aprovat uns
convenis urbanístics relacionats amb la gestió urbanística que s’ha portat a terme que tenen
per objecte, principalment l’obtenció de cessions avançades per sistemes de vialitat o
equipament. S’adjunten en l’annex a aquesta memòria i són els següents:
1. Conveni de 27 de març de 2006, amb Josep Ignasi Olivella Comas, en representació

de Gertrudis Comas Puig, propietària dels terrenys.
Cessió avançada per ubicar-hi el Pavelló poliesportiu a construir pel departament
d’Educació, els accessos i la corresponent zona d’aparcament incorporant aquests
terrenys a un sector de sòl urbanitzable delimitat en la revisió del Pla general
d’Ordenació Urbana Municipal.
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2. Conveni de 1 d’agost de 2006, amb Juan Carlos Garcia Saavedra, en representació

de l'Entitat Urbanística de Conservació de Califòrnia, i Jorge Plazas Valero i Maria
Gómez Tierraseca, propietari de la parcel·la 5003 de Califòrnia.
Atorgar a la parcel·la 5503, adjudicada en el Projecte de Reparcel·lació vigent a Jorge
Plazas Valero i Maria Gómez Tierraseca, la condició d’edificable.
3. Conveni de febrer de 2007, amb Albert Meyer, promotor de l’urbanització Muntanya

de Mar, apoderat de Eurotravel Establishment, Miguel Montenegro Piedra, apoderat de
Plurivest Establishment, i Enrique López Barceló, administrador de J.T. Berlis
Innovation, SL.
L’edifici singular, actualment inacabat, que ocupa una zona que el vigent Pla General
qualifica d’equipament, podrà ser destinat a ús residencial assistencial, sempre que
compleixi els requisits que corresponguin a aquesta activitat, i es fan les cessions
obligatòries i gratuïtes avançades.
4. Conveni de 12 de desembre de 2011, amb Antoni Duran Raventós, en nom i

representació de DUFAGA, SA, propietari dels terrenys.
Nou accés des del camí de Romanguer fins l’Escola Sant Nicolau. Cessió gratuïta i
avançada de 2.366,3 metres quadrats, que s’inclouran en un sector de sòl urbà o
urbanitzable delimitat pel nou POUM.
5. Conveni de 19 de juny de 2012, amb Mercedes Sanz Rodrigo i José Carlos Aguilar

Seron, propietaris de la parcel·la de l’Avinguda Espanya, 14.
Reconeixement de la finca 1.613 de la reparcel·lació voluntària tramitada per l'Entitat
Urbanística Col·laboradora del sector Califòrnia, d’una superfície de 801 metres
quadrats i 30,1 metres de façana, i el reconeixement de 249 metres quadrats amb la
qualificació d’espai lliure.
6. Conveni de juliol de 2013 amb la Junta de Compensació de Daltmar i l’empresa

urbanitzadora.
Formalitzar les cessions obligatòries i gratuïtes que resten pendent i redactar i finança
els projectes d’urbanització i reparcel·lació de la urbanització.

2.2.4. Espais lliures i equipaments
La situació actual dels espais lliures i equipaments del municipi és la següent:

Espais lliures
El Pla general vigent estableix, com a sistemes generals d’espai lliures (clau PG), un
gran Parc general sobre de Can Cros, de 19,08 hectàrees.
A més, preveu amb clau de Parc urbà (clau PU) i Jardí urbà (JU), i els provinents de
plans parcials, en el:
-
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Nucli antic: al voltant del Cementiri - darrera del Castell,
Muntanya de mar: entre la corba de la carretera i l’edifici de l’hotel
Urbanització Califòrnia: a l’est a ambdós costat i al final de l’Avinguda Califòrnia
A vora Sitges, al nord – oest de la urbanització
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Parc de nova creació (memòria):
Parc del Castell i Cementiri
Parc sobre Can Cros
Parc forestal i rural del Castell d’Olèrdola i del Puig Montgròs

El Parc general sobre Can Cros és avui inexistent. L’única àrea urbanitzada que
compleix les funcions de Jardí urbà és la situada al nucli antic del municipi, a ambdós costats
del torrent del Bosc, i el Parc de Can Dori, a la urbanització Califòrnia, però en terrenys
qualificats d’equipament.
A més de donar compliment als requeriments legals en relació als espais lliures, caldrà
contemplar la reconsideració de la seva funcionalitat i capacitat d’estructurar urbanísticament
els nuclis urbans.

Equipaments:
El Pla General també preveu l’emplaçament d’equipaments a:
- Al nucli: Camí del Romanguer – Avda del Raval (dotacions) - Passeig de la
zona esportiva
- Muntanya de Mar – Les Palmeres: a ambdós costats de l’Avda de Canyelles
- Urbanització Califòrnia: al llarg del torrent de Can Dori
- A Vora Sitges: al nord – oest de la urbanització

Els equipaments existents dins del municipi a l'actualitat son:
Nom

Situació

Ús

Dispensari mèdic CAP Canyelles
Consultori Local

c/ Romanguer, s/n

Sanitari

Sala multicultural -teatre
Centre Cívic Can Dori

c/Major, 34
Urb. Can Dori

Casal Canyelles PB

Sostre
2
(m str)

Superf.
(m2)

166

492

Socio - Cultural
Socio - Cultural

1.091
300

3.206
2.000

c/ Romanguer, s/n

Socio - Cultural

521

1.045

Casal Canyelles -Casal d'Avis PP

c/ Romanguer, s/n

Assistencial

521

1.045

Ajuntament

Pl Onze de setembre 1

Administratiu

855

135

Ajuntament Vell

Pl Ajuntament 1

Administratiu

96

530

Llar d'infants Els Patufets

Pl del Casal s/n

Ensenyament

900

2.167

CEIP St Nicolau (Inf i primària)

Passeig Zona esportiva s/n

Ensenyament

2.250

6.122

Gimnàs Municipal
Zona Esportiva
Zona esportiva Les Palmeres
Zona esportiva Can Roca

c/ del Romanguer s/n
Passeig Zona esportiva s/n
Urb. Les Palmeres
Urb. Can Roca

Esportiu
Esportiu
Esportiu
Esportiu

521
300
450
125

1.045
17.570
1.000
1.200

Pista Tennis Les Amèriques

Urb. Les Amèriques

Esportiu

No

2.800

Deixalleria
Antiga escola St Nicolau

c/ dels Cirers s/n

Ambiental
Sense us

13
43

864
1.314

Cementiri

Camí del Cementiri

Altres

30

670

8.152

43.205

Total
Font: Ajuntament de Canyelles i elaboració pròpia

No hi ha equipaments privats en el municipi, excepte l'oficina de Correus.
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En una primera aplicació dels Estàndards provisionals mínims dels diferents tipus
d'equipaments orientatius per al planejament general que fixa el Pla Territorial General de
Catalunya, es detecta, que actualment hi ha un dèficit generalitzat d'equipaments en el
municipi, tant per la població actual com la previsible. També es pot constatar la necessitat
d'equipaments esportius ja que, tot i que la xifra d'equipaments esportius actuals és superior al
que estableix l'estàndard de Pla territorial, aquests estan lligats als equipaments d'ensenyament
i per tant mancaria afegir els equipaments esportius generals.

Estàndards
PTGC
m2 edif/hab
Sanitari (assistència primària)
Cultural - social
Assistencial
Administratiu

0,20
0,30
0,10
0,35

m2 sòl/hab
Ensenyament
Esportiu (lligat a ensenyament)
Sanitari (assistència hospitalària)
Abastament
Serveis Tècnics

4,00
3,50
0,50
0,20
0,30

Població
actual
4.000
m2 str

Població
prevista
15.000
m2 str

Equipaments
existents
m2 str

800
1.200
400
1.400

3.000
4.500
1.500
5.250

166
1.912
521
951

3.800

14.250

3.550

m2 sòl

m2 sòl

16.000
14.000
2.000
800
1.200

60.000
52.500
7.500
3.000
4.500

34.000

127.500

m2 sòl
8.289
23.615
-

Estàndards provisionals mínims dels diferents tipus d’equipaments orientatius per al Planejament general.
Font: Pla Territorial General de Catalunya i elaboració pròpia

Segons les previsions de creixement possibles establertes es pot constatar unes
demandes d'equipaments en general pràcticament de totes les tipologies.
En concret, i segons les consultes realitzades als Departaments d’Ensenyament i al
departament de Salut, les previsions per equipaments són:
- Segons el Mapa escolar hi ha previst l’ampliació d’una línia a l’actual CEIP. En
la previsió d’evolució de la població a 15.000 habitants, que és el potencial que
preveu l’actual Pla General, el municipi hauria de disposar de 2 CEIP (Centre
d’Ensenyament Infantil i Primari) de dos línies, amb una assignació de sòl per
cada un d’entre 7.000 i 8.000 metres quadrats, i un IES (Institut d’Ensenyament
Secundari), amb una previsió de sòl entre 5.500 i 6.000 metres quadrats, en
total entre 19.500 i 22.000 metres quadrats, dels que actualment se’n disposen
de 8.289 metres quadrats.
- També segons les previsions de centres sanitaris, a partir d’una població de
10.000 habitants, cal tenir reserves de sòl per un CAP (Centre d’Assistència
Primària), que requereix 1.200 metres quadrats de sostre, que poden
representar entre 2.400 i 3.00 metres quadrats de sòl.
També hi ha previst actualment la construcció d’un Pavelló poliesportiu cobert al costat
de les instal·lacions esportives municipals, per la qual hi ha prevista la cessió anticipada de sòl,
mitjançant un Conveni urbanístic.
A més d’aquests equipaments generals per a la població, que s’haurien de situar en
una posició central i amb bona accessibilitat, caldrà preveure altres reserves per equipaments
de caràcter socio –cultural (Centre cívic i social) i esportiu (instal·lacions a l’aire lliure) en els
diferents barris o urbanitzacions del municipi
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Les actuals reserves d’equipament, situades principalment a les urbanitzacions no
satisfan en molts casos, ni en el seu emplaçament ni en les característiques del terreny, les
necessitats actuals d’equipament general a nivell de municipi.

2.2.5. Xarxa viària i de transport
• Xarxa viària.
En el terme municipal de Canyelles hi travessen dues carreteres que formen part de la
xarxa viària bàsica de Catalunya, aquestes són la carretera comarcal C-15 i C-15b.
La primera travessa el terme municipal de nord a sud enllaçant els municipis de
Vilafranca del Penedès (pel nord) i Vilanova i la Geltrú (pel sud). Entra al municipi paral·lel a la
riera de Vilafranca fins ben entrat al nucli de Canyelles, on la riera es desvia en direcció est, la
carretera segueix en direcció sud travessant el nucli de Canyelles. A continuació passa pel
costat de la urbanització de Nou Canyelles, situada al sud del nucli, i continua cap al sud
passant entre les urbanitzacions la Muntanya del Mar, Selva Meravelles, i Califòrnia, donant
accés, mitjançant un enllaç que segueix el traçat de l’antiga carretera, a aquestes
urbanitzacions i a l’urbanització les Palmeres, i finalment travessa el límit municipal cap a
Vilanova i la Geltrú.
Pel que fa a la C-15b, travessa el municipi des del nord cap a l’est, enllaçant amb els
nuclis de Canyelles i Sant Pere de Ribes. Aquesta té el seu inici al tram nord de la carretera C15, just abans d’entrar al nucli de Canyelles, i la continuació en direcció est, paral·lel a la riera
de Vilafranca, passa a prop de les urbanitzacions de Vora Sitges i Les Amèriques, a les que
dona accés, a partir d’on travessa el límit municipal cap a Sant Pere de Ribes.
A Canyelles s’hi pot accedir tant pel nord del municipi (AP-7) com pel sud (C-32). L’AP7 és l’autopista del Mediterrani que dins els límits autonòmics, travessa Catalunya des del nordest fins al sud-oest, passant per les capitals provincials de Girona, Barcelona i Tarragona
respectivament. I la C-32 és l’autopista que transcórrer per la costa catalana des de l’altura de
Mataró aproximadament fins al Vendrell on s’enllaça amb l’AP-7.
Així doncs, a Canyelles s’hi pot accedir des de Barcelona per l’autopista AP-7 (sortida
29) i per la C-32 (sortida 21) a 45 km de distància i des de l'aeroport del Prat (a 30 km de
distància) per la C-32. Des de Tarragona, a 45 km, per l’AP-7 i la C-32. Des del Vendrell, a 25
km, per l’autopista C-32. I més proper, s’accedeix des de Vilanova i la Geltrú a 6 km al sud per
la C-15 i des de Vilafranca del Penedès a 10 km al nord també per la C-15.
Segons el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) redactat pel Departament de
Política Territorial i Obres Públiques (PTOP), es preveuen una sèrie de propostes respecte la
xarxa viària de Catalunya. El Pla preveu, pel tram de la C-15 entre Vilanova i la Geltrú,
Vilafranca del Penedès i Igualada, la millora o ampliació d’aquesta.
• Xarxa ferroviària.
El terme municipal de Canyelles no disposa de xarxa ferroviària, tot i així les estacions
de tren més properes són les estacions de RENFE de Vilafranca del Penedès (Línia 4. Sant
Vicenç - Vilafranca – Barcelona - Manresa) i l’estació de Vilanova i la Geltrú (Línia 2 Sud. Sant
Vicenç – Vilanova – Barcelona - Maçanet). Aquestes queden connectades amb el municipi de
Canyelles amb la línia d’autobús interurbà.
• Camins.
Segons la base cartogràfica Municipis de Catalunya amb camins ramaders del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, no es tenen dades
de camins ramaders al municipi de Canyelles.
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Tot i així, l’estudi Inventari de Patrimoni Cultural i Natural de Canyelles (Garraf) de la
Diputació de Barcelona (2005), descriu la xarxa de camins existents al terme municipal de
Canyelles i municipis veïns.
Segons aquest estudi existeix una xarxa de camins que uneixen els diversos nuclis i
que es distribueixen de manera gairebé radial des del nucli de Canyelles.
Totes aquestes vies formen una xarxa de comunicació important que uneix i vertebra el
municipi, tant pel que fa a les comunicacions comercials com de lleure, o bé el desplaçament
veïnal. Aquests itineraris també representen la possibilitat de descobrir el patrimoni històric,
arquitectònic i natural a les persones que els segueixen.
• Transport públic.
Pel que fa a la xarxa de transport col·lectiu, el municipi de Canyelles presenta tres
línies d’autobús: autobús urbà i interurbà, autobús nocturn i transport escolar.
El servei d’autobús interurbà a Canyelles és gestionat per l’empresa Autocars Plana,
SL situada a Vilanova i la Geltrú. Aquesta ofereix tres línies interurbanes que connecten
Canyelles amb els diferents nuclis. Aquestes són:
- Vilanova – Vilafranca – Vilanova (per Sant Pere de Ribes):
Té parades als municipis de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Canyelles,
Olèrdola i Vilafranca del Penedès.
En tots dos casos, els dies festius, Canyelles no disposa de servei d’autobús.
- Vilanova – Vilafranca – Vilanova: Aquesta té parada a Vilanova i la Geltrú,
Canyelles, Olèrdola i Vilafranca del Penedès.
- Sitges – Vilafranca – Sitges (per Olivella):
Aquesta línia dóna servei als municipis de Sitges (i l'estació de tren), Sant Pere de
Ribes, Olivella, Olèrdola i Vilafranca del Penedès (i l'estació de tren). Per Canyelles tant sols
passa per la urbanització de Can Roca.
Pel que fa al servei nocturn, gestionat per l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA, en
concessió amb les empreses Plana i Monbus, existeix la línia Barcelona – Vilanova –
Vilafranca.
Els divendres, dissabtes i vigiles de festius, Canyelles queda connectat amb Vilafranca
amb 5 expedicions cada hora aproximadament, amb Vilanova amb 5 expedicions i amb
Barcelona amb 3 expedicions (coincidents amb les 3 expedicions primeres en direcció
Vilanova).
De diumenge a dijous, excepte vigiles de festius, les destinacions són les mateixes i el
nombre d’expedicions també, amb excepció d’alguns horaris.
Finalment, el municipi disposa d’un servei de transport escolar als diferents centres
educatius. El servei de transport per aquests centres és gestionat pel Consell Comarcal del
Garraf amb seu a Vilanova i la Geltrú.
Per al CEIP Sant Nicolau existeixen dues rutes d’autobús la Ruta 13 A i la ruta 13 B.

2.2.6. Tipologia i usos de les edificacions
L’estructura urbana del municipi de Canyelles s’origina al voltant del Castell i l’Església
de Santa Magdalena. En aquesta zona hi trobem les edificacions antigues conformant el nucli
històric. També es troben algunes agrupacions d’origen històric separades del nucli com son
Pou Nou i el carrer del Pou. En aquestes zones l’ús predominant és el residencial i també és
on es concentra l’ús comercial, de serveis i restauració.

22

Memoria

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Juliol 2016

Proper al nucli, i recolzades sobre l’Avinguda de Vilafranca, apareixen algunes
edificacions en filera d’ús residencial. Aquesta tipologia edificatòria, així com altres de caràcter
plurifamiliar, també es construiran a la urbanització les Palmeres, en una zona de remodelació
urbana de recent creació.
Tota manera la tipologia edificatòria dominant al municipi
aïllada. Aquesta la trobem a Can Xum, al costat del nucli antic
municipi. En aquestes urbanitzacions també i ha sòl qualificat
edificació aïllada, que majoritàriament no s’han edificat, així com
Canyelles, al costat de l’Avinguda de Vilafranca.

és la tipologia d’edificació
i a les urbanitzacions del
per usos comercials, en
també al sud del nucli de

Una tipologia residencial que s’ha desenvolupat de forma singular és la de Muntanya
del Mar que s’estructura com a agrupacions d’habitatges esglaonats i un edifici aïllat en alçada.
Els usos industrials del municipi es situen a l’est del nucli, a peu de l’Avinguda de
Vilafranca, en les unitats d’actuació UA-10 (desenvolupada) i les UA-13 i 15 (no
desenvolupades). En aquests sòls es poden destacar dues tipologies: la de nau entre mitgeres
i la nau d’aïllada.

Font: Elaboració pròpia

En el conjunt del municipi de Canyelles es pot observar un predomini de l’habitatge
unifamiliar en tipologia aïllada, especialment en les urbanitzacions amb un ús pràcticament
monotemàtic. A més a més moltes d’aquestes zones es situen en zones amb pendents elevats
o superiors al 20%. Cal destacar la poca presència d’habitatges en tipologies més denses i la
poca presència de zones comercials on poder abastir al conjunt de la població.

2.2.7. Elements d’interès arquitectònic, arqueològic i paleontològic del municipi
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El Pla General determina, al Capítol VII – Normes de protecció de bens culturals i
naturals, la formació d’un Catàleg de les construccions i/o conjunts arquitectònics d’especial
interès, que contempla els següents:
a) En el sòl urbà
-

el conjunt del Castell i l’Església

-

el conjunt format pel Carrer Major, Plaça de Francesc Mir, el Corraló i el
Camí de les Quintanes.

-

l’edifici de Cal Sàbat, ubicat a la plaça de l’Ajuntament

-

Cal Faló (al costat de l’Església)

-

el mur de maçoneria situat a la part interior del conjunt del Castell, front a
la carretera

b) En el sòl no urbanitzable
-

la masia “Cal Jerbal de Baix”

L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el gestiona la Secció d’Inventari del
Patrimoni Cultural Immoble de la Direcció General del Patrimoni Cultural. S’hi inclouen edificis i
construccions d'interès artístic, arquitectònic o històric, sectors i elements d'edificis, elements
arquitectònics aïllats, petits conjunts i nuclis d'interès historicoartístic, tant de caràcter
monumental com popular i tradicional.
Al terme municipal de Canyelles hi ha 3 registres considerats dins l’inventari del
patrimoni arquitectònic:
Nom

Adreça

Època

Protecció

Disposició

Castell de
Canyelles

Canyelles

s. XV -XVII i
XVIII

BCIN

Decret data 22/04/1949
BOE 05/05/1949

Església de Santa
Magdalena
Can Sàbat

Carrer del Castell,
s/n
Carrer Major, 12

s.XVII - XIX
s. XIV

Font: Web Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

L’inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya és una eina que permet mostrat
l’estat actual del nostre patrimoni alhora que ens permet conèixer la investigació arqueològica
del nostre país. Persegueix un triple objectiu: el coneixement, la conservació i la valoració del
patrimoni, i esdevé una eina imprescindible de treball per poder establir programes racionals de
prioritat quan a investigació, conservació, protecció, difusió i explotació museística dels
jaciments.
Quan als jaciments paleontològics, cal tenir en compte que, fins a la data, únicament es
disposa de la informació recollida a partir d’un buidat de la bibliografia específica sobre el tema,
a la qual es van incorporant els resultats de la investigació actual.
Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya al terme municipal de
Canyelles hi ha 8 registres:

Nom

Tipus de Jaciment

Cronologia

Comentaris

Can Dori

Varis desconegut

Castell de
Canyelles

Assentament militar
castell

Ferro-Ibèric Final (-200 / 50)
Des de Medieval a
Modern (400 / 1789)

Declarat BCIN
D. 22.4.1949,
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BOE 5.5.1949, R-I-515235
Coll de L'Àliga

Varis desconegut

Conjunt
Monumental
d'Olèrdola ruïnes
d'Olèrdola

Lloc d'habitació amb
estructures
conservades poblat
Assentament militar
muralla

L’Era del Po Ros.

Varis sitja isolada
Lloc d'habitació sense
estructures
Lloc d'habitació sense
estructures
Lloc d'habitació sense
estructures
Lloc d'habitació sense
estructures

Els Girabals de
Baix (I)
Els Girabals de
Baix (II)
Llacunalba

Leptolític (Indiferenciat)
(-33000 / -5500)
Bronze (-1800 / -650)
Ferro-Ibèric (-650 / -50)
Romà República
(-218 / -50)
Medieval (400 / 1492)
Modern (1453 / 1789)
Ferro-Ibèric Final
(-200 / -150)

Olèrdola (Alt Penedès)
Declarat BCIN
Zona arqueològica.
D. 3.6.1931, Gaceta
4.6.1931, R-I-55-0012

Ferro-Ibèric Final
(-200 / -50)
Ferro-Ibèric Final
(-200 / -50)
Ferro-Ibèric
(-650 / -50)

Font: Web Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

És important destacar la presència i importància que el Castell i l’església de Santa
Magdalena tenen per el municipi. Ja sigui per la seva situació o per la seva evolució històrica,
aquests elements arquitectònics, catalogats de BCIN, conformen la imatge visual del municipi i
s’estableixen coma un element simbòlic i de presència territorial molt important. D’aquí
s’esdevé una necessitat de preservar aquests elements així com el seu entorn més immediat.

2.3. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI

2.3.1. Medi físic
2

El terme municipal de Canyelles, de 14,2 km , es troba ubicat al nord-oest de la
comarca del Garraf, al límit amb l’Alt Penedès. Limita al nord amb Olèrdola, a l’est amb Olivella,
al sud - est amb Sant Pere de Ribes, al sud amb Vilanova i la Geltrú i a l’oest amb Castellet i la
Gornal. Presenta una població de 4.005 habitants (l’any 2008) i una densitat de població de
2
281,4 habitants/km , (IDESCAT 2009).
El terme municipal comprèn, a més del nucli antic, un nombre important
d’urbanitzacions esparses arreu del municipi, que són: Daltmar, Cogullada, Les Palmeres,
Muntanya del Mar, Califòrnia, Vora Sitges, Les Amèriques, Can Roca, la Selva de les
Meravelles i Nou Canyelles.
• Relleu.
El terme municipal de Canyelles està situat en una important depressió, la depressió
de Canyelles, que es tracta, en línies generals, d’una petita cubeta estructural en els materials
del cretaci, l’alçada mitjana d’aquesta plana és de 150 m. Està envoltada per diverses
elevacions, entre les quals es destaquen els puigs de Sant Miquel (358 m), Rodó i de l’Àliga
(465 m), al N, o el Montgròs (358 m) al SE. En termes generals les elevacions del terreny
oscil·len entre els 100 m sobre el nivell del mar a la depressió i els 465 m del puig de l’Àliga.
El relleu està totalment definit per l’erosió càrstica, per tant, el componen una sèrie
d’alineacions morfològiques poc abruptes, la majoria de les quals estan dominades per corbes
d’un radi ampli i d’un pendent suau.
• Geologia.
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Segons el Mapa de Base Geològica de la cartografia disponible al Departament de
Medi Ambient i Habitatge, el substrat geològic de l’àrea està caracteritzada principalment per
dos tipus de litologies.
El predominant a les zones muntanyoses són calcàries amb presència de dolomies i
calcarenites pertanyents al període del cretaci. Per altra banda, la litologia de les zones
depressives del terme municipal son graves amb presència de sorres, llims i argiles pertanyents
al període quaternari.
Una altra litologia present a la part nord del terme municipal són les calcarenites amb
calcàries pertanyents al període neogen. Finalment altres litologies presents al municipi, però
amb menys abundància, són les margues del període cretaci i els conglomerats del neogen.
El terreny que pertany al període cretàcic presenta roques calcàries de color gris fosc
que es troben molt fracturades a través de les quals s’infiltra molt fàcilment l’aigua, cosa que
dóna lloc a una escassa retenció de l’aigua de pluja que acaba per infiltrar-se en el subsòl i
forma rius i cavitats subterrànies per dissolució de la roca calcària (carstificació).
• Patrimoni geològic.
D’acord amb la cartografia de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya
disponible a la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, dins del municipi de
Canyelles no s’hi localitza cap àrea d’interès geològic.
• Edafologia.
Segons el Mapa de sòls (1/25.000) de Catalunya disponible al Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, a Canyelles hi predomina un sòl amb una textura
franca i franco -llimosa. Aquests presenten forts elements grossos als horitzons més profunds i
pocs elements grossos conforme els horitzons són més superficials. Son uns sòls ben drenats i
amb presència elevada de matèria orgànica, el que li dona un color marró fosc.
Els pendents oscil·len entre els 5-10% en zones més planes properes al nucli urbà i
més del 50% en zones de muntanya.
Dins la tipologia de sòls també trobem els que pertanyen a les àrees miscel·lànies, és a
dir, els sòls localitzats a les urbanitzacions (MO2) i al nucli urbà (MO1).
• Cobertes del sòl.
D’acord amb el Mapa de Cobertes del Sòl a Catalunya disponible a la cartografia del
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), gran part del terme municipal de
Canyelles està format pel nucli històric i les urbanitzacions que conformen el sòl urbanitzable
(21,18% del total de la superfície municipal).
D’altra banda, i com la coberta de més recobriment, s’hi localitzen les pinedes de pi
blanc (≥20% cc) amb un 24% de la superfície del terme municipal, seguit dels matollars amb un
17,73% de recobriment, i tot seguit la regeneració de pi blanc (9,15%).

2.3.2. Patrimoni natural
• Hàbitats d’Interès Comunitari.
Així doncs, a partir de la cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari 1:50.000,
disponible a la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a Canyelles apareixen 5
hàbitats d’interès comunitari: Matollars termomediterranis i predesèrtics, Pinedes mediterrànies,
Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola, Tarteres de l’Europa meridional amb
vegetació poc o molt termòfila i Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure
africà (Quercus canariensis), tots ells són No Prioritaris.
• Espais Naturals Protegits.
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A Canyelles no hi ha cap espai natural de protecció especial (ENPE), dins els quals s’hi
inclouen els Parcs Nacionals, els Parcs Naturals, els Paratges Naturals d’Interès Nacional, les
Reserves Naturals de Fauna Salvatge, les Reserves Naturals Integrals i les Reserves Naturals
Parcials. Sí que es troben dos espais inclosos al Pla d’espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat
pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, Olèrdola i Serres del Garraf.
L’espai protegit més representat dins del municipi és el PEIN d’Olèrdola, aquest té una
superfície total de 606,69 ha i el 54,3% (329,50 ha) es troba dins el municipi de Canyelles. I en
segon lloc el PEIN Serres del Garraf té una superfície de 14.809,4 ha i tant sols el 0,06% (9,42
ha) es troben a l’interior del terme municipal. Aquests dos espais protegits formen part de la
XN2000 “Les Serres del Litoral Central” que té una superfície de 25.132 ha, de les quals 338,9
es troben dins del municipi. Aquesta superfície representa el 23,8% del municipi, però tant sols
l’1% de l’espai XN2000.
D’acord amb la informació de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona,
a Canyelles hi ha el Parc Natural d’Olèrdola que coincideix (gairebé amb la totalitat dels límits)
amb l’Espai d’Interès Natural d’Olèrdola de protecció PEIN.
El Pla especial de protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola va
ser aprovat en data d'11 de novembre de 1992 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm.
1.672 de 20 de novembre de 1992. El 2 de desembre de 1997 va ser aprovada la seva
modificació i publicada en el DOGC núm. 2.562 de 22 de gener de 1998.
Finalment, pel que fa a la cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge, als
Mapes de Forest gestionades pel Departament de Medi Ambient i d’Àrees d’interès faunístic,
no s’ha trobat cap Forest gestionada pel DMAH ni cap àrea d’interès faunístic dins del terme
municipal de Canyelles.

2.3.3. Hidrologia.
El terme municipal de Canyelles pertany a la conca del Garraf i Riera de Ribes.
Principalment pel municipi hi transcorre la riera de Vilafranca, procedent d'Olèrdola, que
desguassa a la riera de Ribes, ja dins el terme de Sant Pere de Ribes. D’altre banda, de les
muntanyes arriben diversos torrents que desemboquen a la riera, el torrent del Pla del Bosc
n’és un exemple. En aquest hi desemboquen tres torrents més que conflueixen en un mateix
punt, aquests són el torrent de Cal Deus, el torrent de Cal Dori i el torrent del Prubí (els dos
últims estan pavimentats). El torrent del Pla del Bosc i el torrent de Cal Deus passen pel nucli
de Canyelles i a cel obert.
Canyelles és ric en aigua subterrània i contribueix a assortir Vilanova. Hi ha fonts com
les de Can Ferrer de Llacunalba, al SO del poble i la de Cal Girabals, a l’est. La circulació
profunda de la riera de Vilafranca capta la major part de les aigües superficials, tot i així,
constitueix un dels nombrosos cursos secs, o valls cegues, típics de la morfologia càrstica del
Garraf. Es tracta d’una riera que tan sols porta aigua en època de crescuda i el cabal del qual
s’infiltra ràpidament abans d’arribar al mar.
Canyelles no pertany a cap espai on s’hi localitzin zones humides en protecció i tampoc
conté aqüífers protegits.
Segons el mapa interactiu de les masses d’aigua a Catalunya disponible a l’Agència
Catalana de l’Aigua, el municipi de Canyelles presenta dos tipus de masses d’aigua, les aigües
superficials (rius) i les subterrànies..

2.3.4. Clima
Canyelles se situa en una zona de clima Mediterrani del tipus sec subhumit. Segons la
cartografia de l'atles climàtic de Catalunya disponible a la web del Departament de Medi
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Ambient i Habitatge, la temperatura mitjana anual és entre 14-16 ºC sent el gener el mes amb
les temperatures més fredes (entre 7 i 8 ºC) i el juliol com el més càlid (22-24 ºC).
Pel que fa a les precipitacions, la mitjana anual se situa entre els 550 i 600 mm. I
analitzant el règim pluviomètric, es veu que el setembre i octubre son els mesos que presenten
una precipitació més elevada, mentre que els mesos de juliol i gener són els que presenten
menys precipitació. Per últim el dèficit hídric anual és de 200 a 300 mm.

2.3.5. Paisatge
El Catàleg de paisatge que afecta Canyelles és el de la Regió Metropolitana de
Barcelona, concretament pertany a la unitat de paisatge 5. Garraf. Aquest Catàleg de la RMB
es té previst presentar-lo entre finals de 2009 i la primavera de 2010.
Pel municipi de Canyelles no hi ha cap carta de paisatge que afecti a la zona.
Segons el mapa de mosaics de paisatge de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla
Territorial Metropolità de Barcelona, Canyelles presenta en la major part del territori un paisatge
urbà dispers en matriu agroforestal.

2.4. CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ
2.4.1. Creixement: distribució i components de la població
El municipi de Canyelles està format pel nucli històric, que dóna nom al municipi, i vuit
nuclis més que bàsicament són urbanitzacions residencials.
En els darrers 8 anys la població municipal pràcticament s’ha doblat, passant dels
2.008 habitants al 2001 als 4.005 del 2008.
-

Els nuclis de Canyelles poble, Califòrnia i les Palmeres concentren el gruix de
la població municipal.

-

Els altres nuclis han tingut creixements percentuals elevats, però no
concentren massa població.
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En termes relatius, el creixement de Canyelles ha estat molt més elevat que el del
conjunt comarcal.
Canyelles creix tant per un augment de la natalitat en els darrers anys, que gairebé
triplica la mortalitat, com per un augment de la immigració per damunt l’emigració.
Tal com s’observa en el gràfic l’impacte de la immigració i la natalitat representen el
70% de les aportacions del creixement demogràfic de Canyelles

-

Els que arriben són persones joves i adultes formant parelles amb fills o sense.

-

Els que marxen són sobretot persones joves i adultes, en edat d’emancipar-se i
en edat de formar famílies.

Canyelles creix també per atracció de població d’origen estranger, passant dels 65 a
l’any 2001 als més de 300 de l’any 2008.
-

Ara bé, el seu pes sobre el total de la població municipal no és dels
estadísticament alts: prop del 8%

-

Així doncs, la poca presència d’estrangers ha alterat poc la composició de la
naturalesa municipal de la població.

2.4.2. Estructura d’edats
L’any 2008 la població estava pràcticament repartida per igual entre homes i dones.
• L’estructura d’edats mostra:

Memoria

-

un nivell d’envelliment baix

-

que els efectius més nombrosos es troben entre les primeres etapes de l’edat
adulta i els adults (a partir dels 30 anys fins els 50).

-

certa disminució d’efectius en els grups de joves de 20 a 24 anys.

-

l’augment dels naixements dels darrers anys
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La distribució de la població segons grups d’edat de població és força característic dels
municipis on el creixement de la població va unit a l’oferta d’habitatge (sigui obra nova o de
segona ma), ja que aquest s’empra per a la formació de la família o per a millorar les
prestacions del lloc de residència quan la unitat familiar es comença a consolidar.

2.4.3. Formació de llars
Donat que la població de Canyelles s’ha anat doblant, també ho ha fet el nombre de
llars al municipi.
-

L’any 1991 hi havia prop de 250 llars

-

Al cap de 5 anys més, s’havien gairebé duplicat

-

Al cap dels 5 següents anys s’havien tornat a doblar, fins les 800 llars

-

Al cap de 9 anys novament gairebé duplicat fins assolir les 1.453 llars.

Aquestes dades assenyalen que la formació de llars s’ha accelerat tot i que l’impacte
del creixement va ser més notori entre el 1991 i el 1996, que és el període en que s’inicia la
transformació de Canyelles.
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La dimensió mitjana de les llars ha seguit una evolució paral·lela a la del Garraf i
Catalunya, passant dels 3’2 membres l’any 1991 als 2’69 el 2001, però recentment ha tornat a
augmentar als 2’91 persones/llar del 2009.
En el tipus de llars s’observa un augment de les llars no familiars unipersonals, malgrat
les fluctuacions en el seu pes dins el total de llars en els diferents anys (12% el 1991, 23% el
2001 i 15% el 2009), tot i que les llars familiars en tots els anys continuen sent el grup més
nombrós.
-

Al 2001, en les llars familiars prop del 36% estaven constituïdes per parelles o
matrimonis sense fills.

-

Més del 60% tenien fills, dominant les llars amb 1 o 2 fills.

-

Així mateix, al 2001 les llars monoparentals (això és llar formada per un adult
amb fill/s al càrrec) no eren massa nombroses, del 5% del total de llars.

-

Les mares representaven el 59% de les llars monoparentals.

-

Les llars monoparentals (tant amb mare com amb pare) tenien majoritàriament
un únic fill a càrrec.

-

L’estructura d’edats de la persona principal de les llars situa el gruix entre els
30 i 49 anys.

-

Dins aquest grup, les llars es distribueixen força homogèniament per grup
quinquennal.

-

Les llars formades per persones joves són poc nombroses: el 3% pel grup de
20 a 24 anys i el 9% per al grup d’edat de 25 a 29 anys.

2.4.4. El parc d’habitatges: característiques
El parc total d’habitatges de Canyelles, a diferència de la població i llars, no s’hauria
doblat entre el 1991 i el 2001, tot i experimentar un creixement del 43%
-

Ni tant sols entre el 2001 i el 2009 es produeix un augment del nombre
d’habitatges paral·lel al creixement de la població, increment del parc que se
situa a prop del 29%

Tot i el gran creixement demogràfic i de llars, al 2001 més del 60% dels habitatges
seguien tenint un ús diferent al principal.
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Ara bé, entre el 2001 i el 2009 el pes entre l’habitatge principal i secundari s’hauria
invertit i a hores d’ara més del 50% del parc construït estaria habitat de forma permanent, per
tant és en aquest principi de segle XXI quan, per primera vegada, els habitatges que s’empren
com a primera residència són globalment més nombrosos que els d’usos temporals, amb la
qual cosa, es pot començar a pensar que Canyelles està canviant el seu perfil residencial per
passar de ser un lloc de cap de setmana o estiueig a un lloc residencial permanent, amb
requeriments nous de serveis i equipaments.
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Els habitatges identificats com a residències principals (cens 2001) són majoritàriament
unifamiliars i només una vuitantena d’edificis tenen més d’un habitatge.
En relació al règim de tinença dominant de l’habitatge principal era el de propietat (cens
2001) amb un 88% dels habitatges principals.
-

Només 36 habitatges principals dels 803 del 2001 es declaraven de lloguer.

Quant a superfície de l’habitatge principal, només 42 habitatges tenen menys de 60 m² i
la resta de superfícies estan força repartides; a destacar però que un 37% del parc d’habitatge
principal es dimensiona entre els 81 i 110 m².
Pel que fa a l’antiguitat del parc, prop del 87% del parc s’ha construït entre el 1971 i el
2001, destacant el període entre el 1981 i el 2001, perllongant-se al 2009.
-

El parc construït entre el 1971 i el 2001, es produeix amb uns increments
gairebé constants del parc de prop del 30% per cada decenni d’aquest període.

-

El salt qualitatiu es produeix a partir de la dècada dels seixanta ja que des de
principis de segle i fins aquesta dècada només s’havien construït 235
habitatges, però a partir dels 70 es comptabilitza un parc d’habitatges molt
renovat amb un estoc construït de més de 600 habitatges per decenni, ritme
que es manté fins el 2009.

-

Aquesta acceleració en la construcció del parc i el fet que no sigui antic ha
d’haver afavorit l’absorció del creixement de població que de forma permanent
opta per viure a Canyelles a parir del 1991.

-

La “joventut” del parc municipal comporta que la major part dels edificis estiguin
en bon estat i només 25 d’aquests estan en la categoria de ruïnosos o dolents.

2.4.5. El mercat immobiliari
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La tipologia dominant de l’habitatge ha condicionat el tipus de demanda i ha suposat
una menor oferta de lloguer. Amb tot, la demanda potencial pel tipus d’habitatge dominant al
municipi segueix existint hores d’ara, tot i que finalment no hi puguin accedir.
Destaquen dos perfils: parella en el moment de formar o ampliar la família, i el parella
adulta que vol millorar l’habitatge. D’aquí en deriva una estructura de llars en que dominaven
les de dues a quatre persones, si més no fins l’any 2009.
Del mercat de compra-venda destaca: els preus han baixat, es segueixen anunciant
noves rebaixes (poc nombroses), augmenta l’oferta, cau la demanda, es posen en venda
habitatges que presenten casuístiques associades a la crisi econòmica (embargament,
procedència d’entitat bancària, sense estar encara acabats, etc.) tot i que en conjunt tenen poc
pes amb el que la repercussió sobre el preu és menor.
L’habitatge en venda és majoritàriament unifamiliar (96%), destacant l’aïllat, dominen
els habitatges de superfície útil superior als 150 m², el preu mitjà és de 328.000 €, amb una
rebaixa mitjana en relació el 2009 del -21%.
La rebaixa de preu és major en els habitatges de menors dimensions, de fins 80
m²útils, del -28% de mitjana.
Malgrat les rebaixes en els preus segueixen sent més elevats que el preu màxim de
venda de l’habitatge amb preu concertat, possiblement pel fet que la urgència de vendre o la
presència de productes bancaris és menor que en d’altres indrets.
Taula 20. Habitatges de compra−venda segons preu m² útil, anys 2009 i 2012
2009-2012
2009

2012

Total

%

Fins 80 m²u

4.010

2.916

-1.093

-27,3%

81-110 m²u

3.597

2.673

-924

-25,7%

111-150 m²u

2.866

2.239

-627

-21,9%

> 150 m²u

2.216

1.775

-440

-19,9%

Preu mitjà

2.729

2.114

-615

-22,5%

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació internet, anys 2009 i 2012
Nota: de la mostra de l’any 2012 s’ha exclòs una masia valorada en 3’5 MEUR ja que
introduïa importants distorsions, ja no només pel preu sinó perquè en realitat és un conjunt
format per masia, xalet adossat, un altre d’aïllat, un estudi-loft, 3 cases i tallers. Contràriament,
no han estat exclosos els habitatges que procedeixen d’embargament o són considerats
productes bancaris, ja que tot i el seu menor preu, entren en competència amb el mercat
immobiliari habitual.
En el mercat immobiliari hi ha poc habitatge en lloguer, el 18’5% de la mostra però el
2’6% dels habitatges del municipi.
La tipologia dominant, la de casa aïllada i la superfície mitjana dels habitatges en
lloguer és de 180 m² construïts.
La mitjana de rebaixa se situa en quasi el 20% però només s’anuncia en el 12% de
casos.
El 55% dels habitatges tenen un preu mitjà de lloguer de 1.214 €/mes, del que en
resulta un preu mitjà de lloguer car, de 1.013 €/mes tot i que quasi el 20% de la mostra té un
preu mitjà de vora 560 €/mes.
El preu mitjà de lloguer a Canyelles és un 34% més car en relació la mitjana de preus al
Garraf a l’any 2010 atesa la tipologia dominant d’habitatge al municipi.
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2.4.6. Població activa, ocupació i nivell d’instrucció
En relació el mercat de treball, unes 1.000 persones es declaraven ocupades a
Canyelles el 2001.
-

Entre el 1996 i el 2001 a Canyelles ha augmentat el nombre de residents
ocupats en prop del 86%

-

En aquest mateix període, el nombre de treballs localitzats en el municipi ha
augmentat un 72%

La distribució global de l’ocupació per grans sectors d’activitat mostra que Canyelles té
un sector primari amb poca entitat, mentre que el sector de serveis és el de major pes seguit de
la indústria.

1%
26%

55%
18%

Agricultura

Indús tria

Cons trucció

Serveis

Dels prop de 1.000 ocupats al municipi, el 55% es queda a treballar en els gairebé 400
llocs de treball que hi estan localitzats.
-

Aquests llocs de treball només representen una mica més de l’1% comarcal,
amb la qual cosa es veu que Canyelles no ha esdevingut un municipi amb perfil
econòmic potent en relació a la resta de municipis comarcals, cosa que
significa que se’l pot considerar com a municipi amb un perfil essencialment
residencial.

-

Com que la major part de llocs de treball de Canyelles estan ocupats pels
mateixos habitants, el nivell d’autosuficiència del municipi és elevat, però en
canvi una part elevada de la seva població ocupada resident ha de sortir a
treballar fora, 700 persones, la qual cosa dóna una ràtio d’autocontenció baixa
(0,23).

Actualment l’empresa que ocupa el primer lloc en l'oferta de llocs de treball és la
Pirotècnia Igual, que a més és l’empresa més antiga del municipi, establerta des de l’any 1960.
Quant a la taxa d’activitat és un pèl més baixa a Canyelles que al conjunt comarcal:

34

-

Del total de la població de més de 16 anys, més del 50% treballa i si la taxa
d’activitat és més baixa a Canyelles que al Garraf és perquè les dones d’aquest
municipi participen menys en el mercat laboral; tal com es pot veure en la taula
adjunta la diferència entre el municipi i la comarca és de prop de 10 punts
relatius.

-

Cal destacar que en el grup dels inactius, el col·lectiu més nombrós l’any 2001
és el dels escolars i estudiants amb prop de 400 persones que representen el
35% d’aquest col·lectiu. mentre que les mestresses de casa i els jubilats
representen el 25% respectivament. Aquestes dades referenden les anàlisis
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fetes anteriorment: municipi poc envellit, de caràcter residencial familiar amb
una població jove - adulta.
Tanmateix cal dir que es fa difícil establir tendències en un municipi com Canyelles, que
ha estat sotmès a un creixement excepcional entre el 1991 i el 2001 i que ha augmentat tots els
efectius en qualsevol demogràfica que s’estudiï categoria i variable sòcio.
Pel que fa a l’atur, el nombre d’aturats entre el 2001 i el 2009 s’ha anat incrementat.
-

Tot i que anualment representa un col·lectiu mitjà d’unes 100 persones cal dir
que la situació laboral ha empitjorat en aquests 8 anys i des del 2005, el
nombre d’aturats sempre supera la mitjana anual calculada per aquest període.

La informació sobre Renda Bruta Familiar Disponible és antiga (la darrera dada és del
2006) però aquesta ja indica un empitjorament progressiu de la capacitat econòmica dels
habitants de Canyelles:
-

Malgrat l’augment de la renda bruta disponible en euros, la seva posició en
relació al conjunt de la província de Barcelona calculada a partir dels índex de
base, mostra un retrocés i si a l’any 2001 està només 4 punts per sota la
riquesa mitjana provincial, al 2006 ha retrocedit pràcticament 10 punts.

-

Això no obstant, la renda disponible és més alta per als habitants de Canyelles
que pels de Vilanova i la Geltrú.

Quant al nivell d’instrucció cal dir que la major part de la població ha assolit la formació
escolar de segon grau.
-

El percentatge de dones (51%) que ha aconseguit aquesta titulació és
relativament més baix que els homes (57%)

-

Els universitaris són un grup poc nombrós (11%) amb un repartiment de la
titulació similar entre homes i dones.

En tot cas, sembla que a Canyelles hi viu majoritàriament població amb l’ensenyament
obligatori consolidat (54%); que els estudis universitaris han estat cursats bàsicament pels
grups de població jove i adulta (20-49); que les persones que no saben llegir o escriure o que
declaren no tenir estudis pertanyen majoritàriament a grups d’edat superiors als 55 anys (el 9%
de la població de Canyelles) i que les dones (98) són numèricament més nombroses en
aquests grups de 160 persones.

2.4.7. El potencial de població en l’horitzó 2026
Les projeccions de població i llars han estat revisades en relació el document de
l’Avanç de Pla a causa de dues circumstàncies, la primera d’elles relacionades amb el temps
transcorregut des de la seva redacció i que aconsellava allargar l’horitzó temporal fins el 2026, i
la segona en l’actual escenari de crisi severa la qual tindrà (està tenint) repercussions en el
comportament demogràfic de la població, i que tot apunta a una major contracció del
creixement en primera instància en la reducció dels fluxos residencials de la població, molt
especialment els d’entrada, i a mitjà termini de la possible reducció de la natalitat.
En el cas de Canyelles, cal fer la puntualització que l’emigració de població d’origen
estranger tindrà una menor incidència sobre el conjunt de la població donat el seu baix pes.
Major pot ser la repercussió de la possible emigració dels seus efectius més joves a l’estranger
a la recerca, a l’igual que en cas del primer grup esmentat, d’un treball que aquí no poden
trobar. En tot cas, l’emigració d’uns i altres a l’hora que es produeix un possible estancament
de l’entrada de nova població a mitjà termini suposarà l’anteriorment citada reducció de la
natalitat donat que són els grups de població en edat de tenir fills.
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2.4.8. Projeccions de població i llars
Abans de fer les projeccions demogràfiques, les quals, a partir de l’anàlisi i la projecció
dels components de creixement (el creixement natural i migratori) ajusten la població a un
horitzó temporal a partir d’uns supòsits de comportament de les dinàmiques demogràfiques
locals i de les tendències de moviments de població vinculats a processos d’expansió o
recessió més generals, es vol fer una avaluació del potencial de població que podria residir al
municipi en cas que es construïssin tots i a més fossin tots d’ús principal a partir del potencial
d’habitatges de tots els nuclis de Canyelles. Aquesta primera aproximació no té en consideració
cap variable demogràfica però si la capacitat del municipi per acollir un possible creixement
demogràfic.
Per a l’estimació d’aquest càlcul, s’ha multiplicat el nombre d’habitatges que pot tenir
cada nucli per la grandària mitjana de la llar de cada un d’ells l’any 2009. Aquesta variable té
l’inconvenient que és força circumstancial, amb fortes oscil·lacions en cas que es modifiquin les
centèsimes i més en un municipi en que la segona residència té un pes notable.
Cal entendre aquesta observació com una constatació que en municipis amb aquesta
especialització s’ha detectat alguns casos d’empadronament fiscal. Així mateix, és prou
possible que els joves que han marxat per estudis o bé com un primer pas en l’emancipació
encara estiguin domiciliats a la llar familiar. Tots aquests casos introdueixen distorsions en la
grandària mitjana de la llar, fent que de manera indistinta creixin el nombre de llars
unipersonals i de llars amb 3 i més membres.
Taula 32. Població estimada a partir dels habitatges potencials del planejament
vigent
Potencial
habitatges
PGOU
Amèriques, les

Grandària Potencial de
mitjana llar
població

63

2,57

162

Califòrnia

957

2,97

2.846

Can Roca

122

2,71

331

Canyelles poble2

615

3,02

1.857

Cogullada

160

3,06

490

84

2,10

176

Daltmar
Disseminats

50

3,82

191

213

1,98

421

1.582

2,90

4.583

Selva Maravillas

313

2,27

711

Vora Sitges

669

2,95

1.973

4.828

2,91

14.045

Muntanya Mar
Nou Canyelles

1

Palmeres, les

Canyelles

Notes: 1. El potencial d'habitatges ha estat assignat al nucli de Canyelles. 2. En el
càlcul de la consolidació han estat inclosos els habitatges construïts de Nou Canyelles.
Font. Dades de l’Ajuntament i elaboració pròpia

D’aquí en resulta que Canyelles podria tenir una població potencial d’uns 14.000
habitants en cas d’exhaurir el planejament vigent i de convertir-se en un municipi de primera
residència, dels quals, prop de 4.300 ja hi viuen de forma permanent a hores d’ara.
Projeccions de població
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En les projeccions demogràfiques, es parteix del supòsit que s’accentuarà l’actual
tendència d’alentiment de creixement tot i que amb una intensitat i durada diferent segons
escenari. Es parteix també de la premissa que possiblement no tornarà a tenir els índexs de
creixement màxims que ha tingut en bona part del darrer decenni ja que tot i que resulta difícil
fer una avaluació de l’impacte real que pot tenir la crisi en el seu creixement ni de la seva
durada, com anteriorment ha estat dit, es creu que pot ser menor que en d’altres municipis
catalans.
Es fa, això si, l’exercici d’incloure un quart escenari, el qual l’anomenem expansiu, per a
tal de no excloure la possibilitat que hi hagi un canvi de tendències que l’actual marc, que quasi
es pot qualificar de depressiu inclús en les perspectives demogràfiques, ens fa molt difícil de
besllumar; ha influït també en la decisió d’incloure’l el fet que la posició de Canyelles entre les
ciutats de Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès així com l’oferta d’habitatge unifamiliar,
de bon paisatge i bones comunicacions (inclòs l’autobús de connexió entre les dues ciutats
anteriorment citades i també amb Sitges), és un important factor d’atracció de nova població
1,
que si bé actualment està estancada o en retrocés es pot recuperar un cop es recuperi
l’activitat econòmica.
En tots quatre escenaris es considera que el creixement natural de població serà
positiu però la incidència en els quatre escenaris variarà en funció de la reducció del moviment
residencial: a menor entrada de població menor augment de la natalitat i reducció del saldo
natural positiu amb el que no podrà acabar de neutralitzar els efectes de la mortalitat, la qual en
un principi seguirà estabilitzada (augmentarà però en unes proporcions similars a les actuals
deguda l’important pes de la població jove−adulta i adulta) però que amb el pas dels anys i en
la mesura que es vagi reduint el creixement residencial es farà notar cada cop més.
L’escenari baix és el que mostra de manera més nítida la reducció del creixement, i tot i
que al final del període estimat el creixement serà positiu, el guany de població serà de quasi
un 19% de la població al 2011 amb un índex de creixement anual de l’1,16%. Altrament dit, en
15 anys el guany de població seria entorn 800 persones, passant-se dels 4.282 habitants del
2011 a una mica menys de 5.100 al 2026.
Taula 33. Població potencial segons escenari
Baix

Mitjà

Alt

Expansiu

2018

4.541

4.715

5.215

5.970

2026

5.089

5.594

7.994

10.746

Font. Elaboració pròpia

En l’escenari mitjà les expectatives de creixement que es plantegen són també força
modestes; de fet, la diferència més important entre aquest escenari i l’anterior és la
consideració que la caiguda del creixement no serà tant severa tot i que serà força important
als primers anys del període. D’aquí en resulta que entre ambdós escenaris hi hagi una
diferència de +500 nous habitants. En l’escenari mitjà el creixement absolut serà del 30% i
podria suposar que al 2026 hi podrien haver 1.300 nous habitants, amb un creixement anual en
15 anys de l’1,8%, índex de creixement que no s’ha donat en les darreres 3 dècades, el més
baix dels quals ha estat del 2’05%. En aquest escenari es podria passar dels actuals 4.282
habitants a 5.589 habitants.
En l’escenari alt es considera que si bé la caiguda serà igual d’important i severa que
en els altres dos escenaris, la recuperació del creixement es podria produir abans, primer per
un nou increment dels fluxos residencials a causa de la bona posició del municipi i la possibilitat
que els preus dels habitatges s’hagin tornat competitius novament en relació a municipis de
l’entorn amb una oferta tipològica similar (s’ha de reconèixer que aquesta suposició és
aventurada) i a conseqüència de l’increment de la immigració per una recuperació de la
natalitat. No obstant l’apuntat, atesa l’anterior situació d’estancament i possible pèrdua de
creixement, l’entrada de nova població no suposarà una recuperació del creixement tant
1

Al 2012 Canyelles atrau encara nova població, però ja no predominantment joves sinó adulta.
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espectacular com han estats els darrers 30 anys; el creixement absolut seria de quasi el 87%,
amb uns 3.700 nous habitants i es podria assolir quasi els 8.000 habitants però sense arribarhi.
Finalment, l’escenari expansiu, anteriorment justificada la seva inclusió, “magnifica” els
resultats de la recuperació suara anunciats. Cal dir que ni tant sols en aquest escenari es
considera que pugui assolir els índexs de creixement de les dues darreres dècades i com
s’observa en la taula, ni tant sols s’assoliria el potencial de població que permet el planejament.
En aquest escenari el creixement total seria del 151% (el que permetria el PGOU seria del
228%) podria suposar uns 6.400 nous habitants i un índex de creixement anual del 6%.
El cert és que en ambdós càlculs de potencial realitzats, s’haurien d’introduir
correccions atès que en el primer no es consideren les variables demogràfiques mentre que en
el segon no es considera la incidència de factors no demogràfics com podria ser la instal·lació
d’una empresa amb capacitat d’atraure nova població; aquest escenari és possible però hi ha
prou potencial en el PGOU (que recollirà el POUM) per a absorbir-lo.
Projeccions de llars
A Canyelles a l’any 2001 les llars tenien una dimensió mitjana de 2’69 persones/llar,
mentre que per a la comarca aquesta era de 2’65. A Canyelles, contràriament a les tendències
habituals de disminució de la grandària mitjana tant a causa de les fragmentacions i
dissolucions de les llars, de la reducció del nombre de fills per parella o inclús al que en el seu
moment s’acordà en anomenar “emancipació de les persones grans” en la mateixa mesura que
augmentava no només la seva esperança de vida sinó també de qualitat, al 2009 la grandària
mitjana de la llar havia augmentat fins a 2’91 persones/llar.
Aquesta circumstància vindria donat pel fet que en els darrers anys Canyelles ha atret
sobretot famílies o en formació o ja formades; altrament dit, és una expressió de l’estructura de
les llars del municipi (vegeu apartat 4).
No obstant això, en el moment de fer les projeccions de llar s’ha de tenir en
consideració el canvi d’escenari que la crisi suposa no només en el comportament de
creixement de població sinó també en l’evolució de les llars existents i en la creació de noves
llars.
Per exemplificar-ho en el cas concret de Canyelles, amb els anys i a conseqüència de
la disminució dels fluxos migratoris, si més no d’entrada, i també de la natalitat es pot produir
una reducció de la grandària mitjana de la llar com a expressió d’una maduració de la població
resident: els joves poden emigrar no per una qüestió d’accés a l’habitatge sinó per manca de
feina ni tant sols en un àmbit territorial més ampli (comarca i/o regió metropolitana), d’altra
banda l’atracció de persones joves en edat de formar família es pot veure transitòriament
frenada, les persones ara joves-adultes seran adultes, els seus fills pot ser que encara no
s’hagin emancipat però estaran propers a fer-ho (vegeu apartat 3.3), els adults esdevindran
grans i les dimensions de les seves llars es veuran reduïdes a 2 o 1 persona (en cas de
viduïtat), etc.
És en aquest actual context doncs, que en el moment de fer les projeccions de llars
s’ha optat per una reducció de la grandària mitjana de la llar tot i que Canyelles hagi tingut fins
dates recents un component d’estructura familiar de la seva població força potent.
No obstant l’anteriorment dit, s’ha d’afegir que justament per l’actual situació de crisi en
diversos municipis s’està detectant una contracció del nombre de llars a causa tant de
processos d’emancipació estroncats (el fill torna a residir a la llar familiar), per la necessitat de
compartir habitatge ja sigui per a poder pagar quotes hipotecàries, lloguers, etc.
En el cas concret de Canyelles, donat que hi ha força habitatge unifamiliar que per les
seves dimensions i tipologies pot funcionar com a bifamiliar sense que aquesta situació de facto
sigui reconeguda de dret, pot perfectament donar-se el cas que el que l’estadística ens indica
que és una llar d’una grandària superior a la mitjana (per posar un exemple extrem: parella
adulta que conviu amb els fills i a més amb la parella d’un d’ells i els seus fills) en realitat siguin
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dues llars de menor dimensió. Així doncs, costa i costarà molt poder discernir el que és de fet
del que és de dret.
Així doncs, s’ha de puntualitzar que així com en les projeccions de població s’ha de
tenir un dubte raonable sobre la seva probabilitat, en les projeccions de llars encara s’ha de ser
més cautelós ja que resulta molt més difícil entreveure quina estructura de llar podrà
predominar d’aquí 15 anys.
Ateses les anteriors consideracions, en les projeccions de llars s’ha mantingut l’actual
dimensió mitjana de les llars fins ben bé els anys 2015 i 2016, mentre que s’empra l’any 2018
com un punt d’inflexió que expressa de manera més clara les conseqüències de la reducció del
creixement de població en les llars.
Per al 2018 es consideren dues possibles situacions expressades en una forquilla
d’entre 2’85 i 2’65 persones per llar segons escenaris, el baix en què les consideracions
anteriorment apuntades tindran un menor impacte en l’estructura familiar del municipi tot i que
evidenciarà els efectes de l’anterior etapa de contracció del nombre de llars produint-se ja una
disminució de la seva grandària, i l’alt que posaria de manifest no només la recuperació del
creixement sinó també que la presumpció què el nombre de llars cauria per la convivència no
declarada de més d’una llar en un únic habitatge ha estat sobreestimada. Tot amb tot, la
dimensió de 2’65 persones per llar, que és la mateixa que de la comarca del Garraf al 2001,
reconeix el punt de partida del municipi, de 2’91 persones/llar al 2009.
Per al 2026 la forquilla de la dimensió mitjana de la llar mostra una nova reducció: 2’65
en l’escenari baix, en que passats vuit anys i ja recuperant la tendència al creixement se
segueix produint una disminució de la grandària de la llar, en un municipi plenament incorporat
en les dinàmiques socials que han caracteritzat la societat catalana de la darrera dècada,
alhora que el buit de creixement de població jove de la primera etapa (del 2012 al 2017) es
manifesta en un major pes de les llars unipersonals grans i possiblement també de dues
persones. L’escenari alt expressa de manera clara el que en l’escenari baix s’apunta, amb el
que la grandària mitjana de la llar podria ser encara menor, de 2’59 persones. En aquest sentit,
en cap dels dos escenaris, l’entrada de població jove en edat de formar família o amb família ja
formada arribarien a poder contrarestar a mitjà termini les conseqüències de la contracció de
creixement en l’estructura dominant de les llars.
Taula 34. Llars potencials segons escenari
Baix
Baix

Mitjà

Alt
Alt

Expansiu

Baix

Mitjà

Alt

Expansiu

2018

1.593

1.654

1.830

2.095

1.714

1.779

1.968

2.253

2026

1.920

2.111

3.017

4.055

1.965

2.160

3.086

4.149

Font. Elaboració pròpia

La combinació d’aquests dos escenaris, el baix i l’alt, amb els quatre de població
deriven fins a vuit possibles situacions de futur a Canyelles, en que el nombre de llars podrien
anar des de les 1.920 de l’escenari més restrictiu, el baix de població i baix de llars, fins les
4.149 de l’escenari més obert, el d’expansiu de població i alt de llars. Tots vuit escenaris són
possibles, inclosos els dos extrems. Ara mateix resulta difícil poder dir quin es podria donar a
l’any 2026.

2.4.9. Alternatives de creixement del municipi
En tot cas, i quin sigui l’escenari de creixement de futur, és una qüestió fonamental
veure si l’actual model de creixement urbà de Canyelles és vàlid per al nou POUM. És cert que
té encara un important potencial d’habitatges i de població i que està lluny d’haver-lo consolidat,
malgrat la seva bona posició en relació Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, ja que
aquestes dues ciutats comarcals han tingut prou sòl per absorbir creixements demogràfic i
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d’habitatges al llarg d’aquests anys, i malgrat trobar-se ubicat en un entorn natural bo, amb el
parc comarcal d’Olèrdola i el parc natural del Garraf que el limiten per l’oest i el sud.
Aquest model, basat en l’habitatge unifamiliar aïllat en urbanitzacions que han
comportat una classificació extensa del terme municipal com a sòl urbà i urbanitzable, podria
revisar-se per tal d’encaixar-lo amb els nous objectius de la Llei d’urbanisme de Catalunya, de
les prescripcions que emanen del nous plans territorials parcials i de les necessitats que
recomana la Llei de l’Habitatge. En el cas dels futurs habitatges, aquests haurien de tenir una
orientació més social i seria aconsellable variar la tipologia edificatòria per tal de fer més
assequible l’habitatge per a joves, habitatges per a famílies que no poden accedir a l’habitatge
unifamiliar aïllat, habitatges per a persones grans que, amb el temps, necessiten canviar la
seva residència de unifamiliar aïllada lluny dels serveis urbans i assistencials per habitatge de
dimensions més reduïdes i propers al centre urbà.
De l’anàlisi feta tot porta a concloure que l’actual model de baixa densitat no està
esgotat (segueix existint un mercat) però si que es comença a manifestar exhaurit com a model
de creixement urbà, amb el que es dibuixa necessària la introducció de noves tipologies de
l’habitatge, que afavoreixin la compacitat urbana i la mixticitat social.

2.5. XARXES DE SERVEIS URBANS

2.5.1. Subministrament d’aigua i protecció contra incendis
El servei de subministrament d’aigua potable i contra incendis la realitza a través de
l’Ajuntament de Canyelles, mitjançant les concessions d’explotació a empreses externes o a les
pròpies entitats o propietaris de les urbanitzacions.
El subministrament es realitza a través d’una canonada en alta d’Aigües Ter Llobregat
que discorre per l’extrem est del municipi. A l’alçada de Can Roca en surt el ramal de Canyelles
que, passant per Les Amèriques, Can Roca i Vora Sitges, arriba al nucli i Can Xum.
També hi ha un important subministrament que es realitza mitjançant el Pou Collado,
situat a Can Xum i de propietat privada, que donada la seva gran capacitat permet el
subministrament al municipi, i inclús la venda en alta.
Per a cada nucli la xarxa de magatzematge i distribució és la següent:
• Nucli històric, Can Xum i Nou Canyelles
El nucli Can Xum i Nou Canyelles disposa de xarxa de subministrament d’aigua des de
la canonada d’ATLL i des del dipòsit Collado.
Hi ha una xarxa de distribució completa d’uralita, però amb unes pèrdues importants.
La distribució la gestiona directament l’Ajuntament de Canyelles.
• Les Palmeres
S’abasteix mitjançant un dipòsit que es subministra amb bótes i es distribueix a càrrec
dels propietaris de la urbanització.
Està previst la impulsió d’aigua potable provinent del dipòsit Collado per al
subministrament del sector quan es desenvolupi les obres d’urbanització previstes.
Es preveu l'ampliació del dipòsit existent al Puig de les Forques de 400 m3 a 1.000 m3.
• Selva Meravelles – Muntanya del Mar
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Està previst la impulsió d’aigua provinent des del dipòsit Collado fins al dipòsit situat al
Puig de les Forques, que donarà servei a la xarxa futura.
La urbanització de Selva Meravelles disposa d'una xarxa en molt mal estat i deficitària
respecte al servei que gestionen els mateixos promotors de la urbanització.
• Califòrnia
La urbanització Califòrnia s’abasteix d’aigua potable mitjançant la impulsió des del
dipòsit d’ATLL fins al dipòsit situat a la part alta de Can Faló. D’aquí es distribueix per gravetat
fins a les cotes més baixes de la urbanització.
Cal destacar la presència d’un pou proper a la carretera C-15 el qual es preveu que
doni subministrament a partir de 2010.
La distribució en baixa està gestionada per l’empresa Sorea.
• Vora Sitges
La urbanització Vora Sitges s’abasteix mitjançant la portada d’aigües del dipòsit d’ATLL
i es distribueix per gravetat fins les cotes més baixes. També s’abasteix mitjançant un pou
existent i està en procés l’obtenció d’aigua mitjançant la compra d’aigua d’un pou privat situat a
l’entrada de la urbanització.
Aquesta xarxa, gestionada per l’empresa Aigües de Catalunya, té algunes
problemàtiques de difícil solució. Els materials en que està realitzada, la profunditat de la
canonada i els nombrosos pedaços que s’han realitzat en els últims anys. El projecte
d’urbanització, pendent d’execució, preveu una xarxa nova amb materials plàstics i la garantia
d’un servei correcte així com la col·locació d’una xarxa de hidrants contra incendis.
• Les Amèriques – Can Roca
Aquesta xarxa està gestionada pel propi ajuntament de Canyelles i es subministra
mitjançant dos pous, un a Can Roca i un altre a Les Amèriques, que es troben connectats per a
poder garantir el subministrament continu.
Seria desitjable la interconnexió dels dos dipòsits.
• Daltmar
El subministrament de la urbanització Daltmar es realitza mitjançant l’impulsió d’aigua
provinent del nucli cap a la urbanització La Cogullada i posteriorment cap a Daltmar. Està
previst subministrar en alta a la urbanització Daltmar des del municipi d’Olèrdola a través d’una
canonada i dipòsit d’ATLL, quan aquesta connexió estigui realitzada es distribuirà l’aigua cap a
La Cogullada per gravetat. L’empresa concessionària del subministrament d’aigua a la
urbanització Daltmar és Sorea.
• Cogullada 1 i 2
La Cogullada 1 i 2 s’abasteixen d’aigua potable gràcies a l’impulsió des del dipòsit
Daltmar 1 situat a l’extrem nord del nucli de Canyelles. El subministrament d’aigua potable
quan es realitzi la portada d’aigua d’ATLL des d’Olèrdola es farà per gravetat des de la
urbanització Daltmar.
• Pirotècnia Igual
Disposa de pou propi de captació, i de dos dipòsit de 250 metres cúbics per la
prevenció d’incendis, amb la corresponent xarxa interna de distribució.
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El municipi està redactant el Pla Director de l’Aigua. El municipi no disposa de la xarxa
preparada per a la prevenció d'incendis. En els projectes d’urbanització en redacció es
preveuen la incorporació dels hidrants contra incendis.

2.5.2. Sanejament
La xarxa de sanejament del municipi de Canyelles desguassa mitjançant un col·lector
en alta propietat de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf, que condueix les aigües
brutes fins a l’Estació Depuradora de Sitges, gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Aquest col·lector, en el seu tram per Canyelles, utilitza menys del 90% de la seva
capacitat. A la sortida del municipi el cabal d’aigües residuals varia entre els 7 i els 10 l/s, la
qual cosa indica un adequat estat de conservació.
Pel fet de ser un col·lector unitari es poden produir abocaments pels nombrosos
sobreeixidors de la zona podent causar problemes d’insuficiència a la sortida del nucli de
Canyelles.
En les actualitzacions contemplades en el programa de sanejament d’aigües residuals
urbanes 2005 (PSARU 2005) es preveuen dues actuacions al municipi de Canyelles:
- EDAR i col·lector de Daltmar
- Projecte constructiu de l’EDAR i col·lector en alta pel sanejament del sector Pou
Nou a Canyelles.
La Mancomunitat intermunicipal Penedès - Garraf va redactar el gener de 2009 el Pla
Director del Clavegueram pel que respecta a la xarxa de col·lectors en Alta i sistemes de
depuració. En aquest document es reflecteixen els convenis adoptats actualment en l’àmbit de
gestió de la Mancomunitat i que son:
- Construcció de l’EDAR i col·lectors de la urbanització Les Palmeres
- Construcció dels col·lectors en alta de la urbanització Califòrnia.
Es preveu l’execució de la xarxa separativa en les obres d’urbanització previstes per als
diferents sectors. L’estat actual de la xarxa és el següent:
• Nucli històric, Can Xum i Nou Canyelles
Pel que fa a la xarxa de sanejament en baixa, la zona del nucli urbà no és separativa.
• Les Palmeres
La urbanització Les Palmeres només té xarxa de clavegueram en una part. A la resta
de la urbanització les aigües residuals es tracten mitjançant foses sèptiques.
La urbanització té tres vessants de conca hidràulica, una encarada cap al terme
municipal de Canyelles i les altres dues cap a Vilanova i la Geltrú.
Està pendent l’aprovació d’un projecte d’urbanització ja redactat on es preveu una
xarxa d’evacuació d’aigües residuals, mentre que, degut als costos d’urbanització, es preveu
evacuar les aigües pluvials per superfície.
També està prevista la instal·lació d’un sistema de depuració per les evacuacions de
les edificacions situades a les conques hidràuliques encarades cap a Vilanova, i la col·locació
d’un col·lector que enllaci amb la xarxa d’evacuació general del nucli de Canyelles, pel camí del
Romanguer per les parcel·les situades a la conca encarada a Canyelles.
• Selva Meravelles – Muntanya del Mar
Selva Meravelles no té xarxa de sanejament.
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Muntanya del Mar té una xarxa que desguassa al col·lector que transcorre per l'antiga
C-244. La gestió la fan els propis promotors de la urbanització.
• Califòrnia
En el projecte d’urbanització, pendent de recepcionar, s’ha executat una xarxa
d’evacuació d’aigües residuals.
Es preveu la connexió de la xarxa del clavegueram al col·lector de Canyelles - Sant
Pere de Ribes mitjançant dos connexions.
Sorea gestiona el cicle integral de l'aigua a la urbanització de Califòrnia.
• Vora Sitges
La xarxa de sanejament de la urbanització, tot i que es troba en funcionament, presenta
algunes mancances, sobretot en el tractament d’aigües residuals. El desguàs de la xarxa es fa
al col·lector de la mancomunitat i en un pou situat a l’extrem oest de la urbanització.
El projecte d’urbanització del sector Vora Sitges (exclosos polígons I i II), aprovat
definitivament per l’Ajuntament el 12 de desembre de 2005, preveu l’execució de sanejament
en aquells trams que no existeixen o que estan malmesos.
La xarxa no es farà separativa, degut a l’increment dels costos d’urbanització que això
representa. La conducció de les aigües pluvials serà per superfície.
En la urbanització Vora Sitges hi ha la previsió de realitzar dues connexions al
col·lector en alta, una directa i l’altra mitjançant la connexió existent de la urbanització Les
Amèriques.
• Les Amèriques – Can Roca
La xarxa d’evacuació de les aigües residuals de les urbanitzacions Les Amèriques i
Can Roca està connectada al col·lector en alta de la Mancomunitat.
• Daltmar
La part de la urbanització Daltmar dintre del terme municipal de Canyelles, no té xarxa
de sanejament, per tant la recollida de les aigües residuals es realitza mitjançant foses
sèptiques.
Està en negociacions amb l’Ajuntament d’Olèrdola poder evacuar les aigües residuals a
la vessant del seu terme municipal.
• Cogullada 1 i 2
La xarxa de sanejament dels sectors Cogullada 1 i 2 funciona per gravetat i es
transporta a l’estació depuradora existent a la part inferior dels sectors.
Les aigües depurades aboquen directament al medi. Degut al cost de manteniment
d’aquesta depuradora es planteja la hipòtesi de conduir per gravetat les aigües residuals fins al
col·lector en alta de la Mancomunitat.
• Pirotècnia Igual
Les aigües brutes dels serveis higiènics de la Pirotècnia es depuren a cada punt de
servei. Disposa d’una depuradora general situada a l’accés al recinte, que està connectada al
col·lector general de la Mancomunitat de Municipis del Garraf.

2.5.3. Subministrament d’energia elèctrica
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Pel municipi de Canyelles travessen, dos línies d’alta tensió aèries pertanyents a Red
Elèctrica de España: La línia de 400 Kv “Begues – Garraf”, i la Línia de 400 Kv “Garraf Vandellós”.
El subministrament dels nuclis es realitza a través d’una xarxa de mitja tensió amb les
corresponents estacions transformadores.
Cal destacar el procés d’electrificació de la urbanització de les Palmeres. Aquesta
urbanització es va establir un conveni amb Fecsa- Endesa per a la seva electrificació a canvi
de permetre el pas d’una línia d’alta tensió per la urbanització. Actualment, Fecsa - Endesa
està portant a terme per etapes aquesta electrificació.

2.5.4. Telecomunicacions
Dins del municipi s’hi localitzen varies antenes de telecomunicacions, televisió i de
telefonia situades al cim del Montgròs.
Actualment el Consell Comarcal del Garraf està redactant el Pla Especial per a regular
la instal·lació i funcionament d’aquestes.

2.5.5. Gas
No hi ha xarxa de gas al municipi. Existeixen propostes per portar la xarxa de gas en
alta fins al municipi des de Vilanova i la Geltrú fins a la rotonda.
Hi ha algunes instal·lacions de dipòsit de propà que subministren algun petit col·lectiu.

2.5.6. Residus
La gestió de residus de Canyelles es realitza a través de la Mancomunitat de Municipis
del Penedès - Garraf.
Hi ha una deixalleria dins del nucli, al costat de la carretera C15.

2.5.7. Obres i infraestructures programades
El conseller de Política Territorial i Obres públiques en data 14 d’abril de 2010 va
acordar aprovar definitivament el document del “Pla Director Urbanístic per la concreció i
delimitació de la reserva de sòl per a la Línea Orbital Ferroviària” formulat per la Secretaria per
a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i redactat
per Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.
En aquest document es proposa la reserva de sòl per a la construcció, i les afectacions
que d’aquesta se’n deriven. Aquest identifica i delimita els sòls que preventivament s’han de
reservar per poder construir aquesta infraestructura ferroviària. Aquests sòls quedaran
efectivament reservats una vegada s’efectuï l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic.
Als efectes de no condicionar la delimitació i funcionalitat del domini públic ferroviari i
facilitar la futura execució de la projectada infraestructura ferroviària, així com també per
preservar les zones amb restricció d’usos per proximitat a aquell sistema general, el Pla director
estableix dues categories de “sòl de reserva” per a la implantació de la línia orbital ferroviària.
Per una banda s’estableix el sòl de reserva per al Sistema d’Infraestructura Ferroviària (SIF)
delimitant una franja d’entre 19 i 25 metres d’amplada en sòl urbà consolidat i de 31 metres en
la resta de sòls on només s’autoritzen activitats i els usos propis de l’activitat ferroviària. També
estableix una àrea de reserva per a l’afectació del sistema ferroviari (SAF) com a zona de
protecció de la infraestructura. En sòl urbà consolidat i en tots els trams en què la
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infraestructura ferroviària es preveu que passi soterrada a més de 30 metres de profunditat, la
franja SAF té 31 metres d’amplada, i en la resta del traçat en general,, l’amplada de la franja
SAF és de 115 metres.
Si ens centrem amb el traçat que afecta al municipi de Canyelles, parlem de l’anomenat
Tram 1 Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès. Aquest travessa en el seu recorregut els
municipis de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Canyelles, Olèrdola, Santa Margarida i
els Monjos i Vilafranca del Penedès i s’hi proposen set estacions, entre elles l’estació de
Canyelles.
El tram que travessa Canyelles prové de Sant Pere de Ribes, per sota del massís del
Montgròs i la urbanització de Califòrnia, discorre per sota de la zona de Nou Canyelles i agafa
la direcció de l’Avinguda de Vilafranca. En aquest punt es preveu situar una estació soterrada.
El traçat de reserva es desplaça cap al nord ampliant la reserva de l’afectació un cop surt de
sòl urbà. Desprès continua soterrada desviant-se cap a l’oest per sota de la zona del Parc
d’Olèrdola i per sota de la Cogullada fins a entrar al municipi d’Olèrdola.
En el terme municipal de Canyelles, el traçat de la Línea Orbital Ferroviària recorre
aproximadament quatre quilòmetres, tots ells soterrats.
Tot i que el Pla general recull les reserves pel traçat de la Línia Orbital Ferroviària
(LOF) no es contempla l’impacte urbanístic de la seva posta en marxa, ja que aquest supòsit
no es contempla durant la vigència del POUM. En tot cas, si que aquesta circumstància es
contempla com un dels supòsits de revisió del POUM, en cas que s’avancés la posta en marxa
d’aquesta infraestructura.

2.6. PATRIMONI CULTURAL

2.6.1. Patrimoni cultural
Canyelles compta amb un extens patrimoni cultural.
A l’Inventari del Patrimoni Local, elaborat per la Diputació de Barcelona a l’any 2005, es
recullen, entre altres, els elements arquitectònic i urbans amb els edificis, conjunts
arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics, obra civil, elements urbans,
zones d’interès i espècimens botànics següents:

EDIFICIS
Ajuntament Antic
Ca la Quima
Cal Sidret
Cal Sidós
Cal Simó
Can Saba / Can Sabat
Església de Santa Magdalena
CONJUNT ARQUITECTÒNIC
Can Ferrer de Llacunalba
Castell de Canyelles
El Pinar
Nucli antic de Canyelles
ELEMENT ARQUITECTÒNIC
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Barraca Av.de Canyelles / Av.de Catalunya
Barraca de la Ctra.de St.Pere de Ribes I
Barraca de la Ctra.de St.Pere de Ribes II
Barraca de la Cogullada
Barraca de les Palmeres
Barraca del camí de Canyelles
Barraca del camí de Canyelles - Califòrnia I
Barraca del camí de Canyelles - Califòrnia II
Barraca del fondo de l'Obaga I
Barraca del fondo de l'Obaga II
Barraca del fondo del Cocó
Creu de l'Atri / Creu del Padró
Forn de calç del camí de Canyelles
Forn de calç del fondo de l'Obaga I
Forn de calç del fondo de l'Obaga II
Pou del pla del Bosc
Pou Maurici
JACIMENT ARQUEOLÒGIC
Can Dori
Coll de l'Àliga
Era d'en Po Ros
Llacunalba
OBRA CIVIL
Carrerada de Carro
Carrerada de la Cerdanya
Carrerada del camí vell de Vilafranca
Font de la Llacunalba / Font de les Palmeres
Font del Bosc
ELEMENT URBÀ
Escultura de la plaça 11 de setembre
Font de la mare de Déu
Font de les Quintanes
Font de Santa Magdalena
Font del barri de Cal Xum
Font del carrer Nou
Font del frare Pere de Canyelles
ZONA D'INTERÈS
Bosc del Collet
Fondo de l'Obaga
Jaciment Paleontològic de Cal Valent
Jaciment Paleontològic de Can Casanova
Jaciment Paleontològic de Mas Rossell
La Roca Foradada
Parc d'Olèrdola
Riera de Vilafranca / Riera de Canyelles

ESPÈCIMEN BOTÀNIC
El Pi Gros
Lledoner del Carrer Nou
Pi del Capellà
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2.6.2. Inventari del patrimoni cultural immoble
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Inventari del
Patrimoni Cultural Immoble, on hi figura el Patrimoni arquitectònic, el Patrimoni arqueològic i el
Patrimoni paleontològic.
Els elements que estan inventariats són:
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Can Saba
Castell de Canyelles
Església de Santa Magdalena
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Can Dori
Castell de Canyelles
Coll de l'Àliga
Conjunt monumental d'Olèrdola
Els Girabals de Baix I
Els Girabals de Baix II
L'Era del Po Ros
Llacunalba
PATRIMONI PALEONTOLÒGIC
Can Casanova
Can Valent
Mas Rossell

D’aquests elements, dos d’ells, el Castell de Canyelles és Bé cultural d’interès nacional
(BCIN) segons Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949.

2.6.3. Edificis d’interès
El Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM), no incorpora un Catàleg de les
construccions o edificis d’interès artístic, històric, arqueològic, però hi ha una relació d’edificis
relació dels elements que, obligatòriament, i amb caràcter de mínims, formaran part del
Catàleg.
El llistat d’aquests edificis és:
a) En el sòl urbà
-

el conjunt del Castell i l’Església
el conjunt format pel Carrer Major, Plaça de Francesc Mir, el Corraló i el
Camí de les Quintanes
l’edifici de Cal Sàbat, ubicat a la plaça de l’Ajuntament
Cal Faló (al costat de l’Església)
el mur de maçoneria situat a la part interior del conjunt del Castell, front a
la carretera

b) En el sòl no urbanitzable
-
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3. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Procés de participació ciutadana del POUM de Canyelles ha contemplat dos accions
principals: la realització, a finals de l’any 2009, just a l’inici dels treballs de redacció del POUM,
de una Enquesta de percepció ciutadana, i la participació ciutadana en el debat de l’Avanç de
Pla, en el primer trimestre de l’any 2010, accions en el marc del Programa de participació
ciutadana.
En els següents apartats es fa un resum de les actuacions i de les aportacions
realitzades, i en l’annex a aquesta Memòria s’inclouen els informes i síntesi de resultats de
l’Enquesta de percepció ciutadana i de la Jornada ciutadana de debat de l’Avanç de Pla.

3.1. ACTUACIONS REALITZADES AMB L'OBJECTE D'INFORMAR I DE PROMOURE
EL DEBAT.

El Ple de l’Ajuntament de Canyelles va aprovar en la sessió celebrada el 14 d'abril de
2011 el Programa de Participació Ciutadana. Aquest document els objectius i fases de
desenvolupament del Procés de participació ciutadana, a partir dels treballs de l’Avanç de Pla,
per recollir les opinions dels ciutadans. Els resultats del procés de participació ha estat recollit
en el corresponent informe.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.- MARC JURÍDIC
La nova regulació urbanística de Catalunya ha apostat per un model participatiu en el
desenvolupament dels POUMS que prioritza tant la informació sobre els treballs que es
realitzin, com la participació activa en les diferents fases del procés per tal d’assolir un elevat
nivell d’iniciativa i implicació en el pla.
El Text refós de la llei d’urbanisme Decret Llei 1/2005 de 26 de juliol imposa tant el fet
de donar publicitat als treballs i a les diverses fases de tramitació, com el d’incentivar la
participació ciutadana activa. Cal, doncs, determinar els mecanismes de participació mitjançant
l’elaboració d’un programa que correlacionarà el procés tècnic d’elaboració del POUM amb el
procés participatiu. L’article 8 de la llei 1/2005 imposa la doble obligació de garantir i incentivar
la participació ciutadana, i l’article 59 estableix com a document obligatori del Pla, el programa
de participació ciutadana aplicat per l’Ajuntament durant la seva elaboració, així com la seva
anàlisi final. Finalment, l’article 21 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprovà el
reglament de la Llei d’Urbanisme estableix les diverses fases que el programa de participació
ciutadana pot abastar, des dels treballs previs a la redacció, fins les fases posteriors, facilitant
tant la divulgació com la comprensió dels objectius i continguts dels treballs, i obrint períodes
d’al·legacions, suggeriments, propostes o alternatives al llarg de la preceptiva informació
pública.
L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte al diari
o butlletí oficial que correspongui i els seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les
dependències i en l’horari que l’edicte assenyali, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra
mesura de divulgació o publicitat.
El present programa estableix tot el procés de participació en la revisió del Pla general
d’ordenació urbana (en endavant, POUM) i relaciona els mecanismes de consulta i de
participació, tant els creats específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes legals
existents, perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los.
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2.- OBJECTIUS
El programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions previstes per
tal de:
- Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació dels ciutadans de
Canyelles en la definició del planejament.
- Facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de
planejament.
- Facilitar la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el
marc del tràmit d’informació pública

3.- FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Fase 1: prèvia
En aquesta fase en la que es desenvolupen els treballs previs de la redacció del
POUM, el procés participatiu s’articula al voltant dels següents espais i mecanismes:
1. Roda de premsa
Realització d’una roda de premsa adreçada a mitjans de comunicació locals i
comarcals, en la qual l’Alcalde de Canyelles i el redactor del POUM, anuncien l’inici dels
treballs i del procés de participació ciutadana
2. Enquesta ciutadana.
La realització d’una enquesta persegueix un doble objectiu dins del procés participatiu.
Per una banda, és un element de difusió del procés de redacció del POUM. En segon lloc, és
un instrument que permet incorporar als treballs de l’equip redactor del POUM la percepció
general dels ciutadans i ciutadanes de Canyelles sobre diferents elements de la realitat
urbanística del municipi, entre els quals destaca:
•
•
•
•
•
•

Forma i nivell de creixement a assolir,
Usos del sòl,
Necessitat d’equipaments,
Organització de la mobilitat i aparcament,
Habitatge,
Béns arquitectònics, culturals, ambientals i paisatgístics a preservar.

El model d’enquesta a realitzar es basa en la distribució a 2.344 llars del municipi de
dos qüestionaris en format paper, un en català i un altre en castellà, que posteriorment seran
recollits al domicili o dipositats a diferents dependències municipals.
L’àmbit de l’enquesta és el municipi de Canyelles i està adreçat a la població major de
16 anys resident a les llars del municipi.
3. Sessió informativa: Presentació i explicació de l’Avanç de Pla.
Realització d’una sessió informativa i d’aclariment d’aspectes tècnics sobre els
principals aspectes a destacar de l’Avanç del Pla.
La seva celebració hauria de permetre a la ciutadania disposar d’informació per a
debatre, en la següent jornada ciutadana de debat, les propostes de l’Avanç de Pla. Per
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aquesta raó i per tal que els assistents disposin de temps suficient per reflexionar prèviament al
debat, la proposta contempla que aquesta jornada de presentació es realitzarà al voltant d’una
setmana abans de la jornada ciutadana de proposta de mesures.
La sessió informativa de presentació i explicació de l’Avanç del Pla es preveu que es
realitzi un vespre d’un dia laborable.
La sessió serà oberta a la ciutadania. Per a la seva difusió es preveu utilitzar els mitjans
habituals de difusió a l’abast de l’Ajuntament i convidar de manera expressa a representants
dels principals agents socials i entitats i associacions rellevants en l’articulació del teixit social i
econòmic de la vila.
L’Ajuntament farà accessibles a través de la pàgina web municipal els documents que
conformen l’Avanç de Pla.
Per finalitzar la sessió es reservarà un espai per presentar la següent sessió
participativa, la Jornada de debat, els seus objectius i mecànica. Durant la sessió també es
preveu distribuir una fitxa de confirmació d’assistència a la següent sessió participativa, amb la
finalitat de preveure l’assistència. Aquesta fitxa es recollirà al final de les sessions. També hi
haurà la possibilitat de confirmar l'assistència a les dependències municipals.
4. Exposició permanent de l’Avanç de Pla.
Durant el termini d’exposició pública de l’Avanç de Pla, que s’anunciarà mitjançant
edicte publicat en el BOP, hi haurà una exposició permanent dels documents de l’Avanç de Pla,
que recollirà els treballs de l’equip redactor del POUM per donar-los a conèixer a la població.
5. Jornada ciutadana de debat de l’Avanç de Pla.
Es planteja una sessió de treball on es convidarà als agents convocats i persones
assistents a la sessió informativa de presentació de l’Avanç del Pla, i a tothom que hi vulgui
participar. Per millorar la seva organització es demanarà la confirmació d’assistència prèvia
dels participants.
La sessió serà coordinada i dirigida per l’equip d’EDAS, amb el suport tècnic de l’equip
redactor del POUM.
Es preveu que es desenvolupi durant el matí d’un dissabte.
L’objectiu de la sessió de debat és conèixer el posicionament de la ciutadania envers
els objectius i criteris per la redacció del nou Pla d’ordenació urbanística municipal de
Canyelles, i l’estratègia general plantejada en el document de l’Avanç del Pla.
Metodologia:
- Treball en grups heterogenis (perfils barrejats).
Els grups de treball estaran formats per aproximadament entre 8 i 12 persones. Cada
grup de treball serà conduït per un tècnic/a de l’equip d’EDAS.
- Debat
El treball es centrarà en debatre les estratègies concretes i/o criteris i objectius que es
plantegen en cada àmbit, recollint les esmenes i suggeriments que es puguin presentar.
Els àmbits sobre els quals es preveu centrar el debat són:
ÀMBIT 1: Mobilitat i accessibilitat i infraestructures viàries i de serveis:
ÀMBIT 2: Alternatives i estratègies de desenvolupament: Model de ciutat
ÀMBIT 3: Medi ambient, paisatge i patrimoni
Per a dinamitzar el debat es comptarà amb el suport de material gràfic sobre el municipi
i la proposta tècnica a debatre.

50

Memoria

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Juliol 2016

En darrer terme, els grups es reuniran en una sessió plenària en la qual es posaran en
comú les diferents aportacions consensuades i si s’escau es procedirà a realitzar una
priorització.
En finalitzar la sessió es distribuirà entre els assistents un qüestionari d’avaluació.
- Resultats
Els debats i idees generades durant la jornada seran recollits en un informe de
resultats.
6. Sessió de presentació dels resultats del procés de participació ciutadana.
Sessió de presentació dels resultats de l’Enquesta ciutadana, i de les idees i debats
generats durant la Jornada de participació ciutadana, a càrrec de l’equip d’EDAS.
La sessió de presentació de resultats es preveu que es realitzi un vespre d’un dia
laborable.

Fase 2: Període d’informació pública
En aquesta fase, posterior a l’aprovació inicial del POUM per part del Ple municipal, el
procés participatiu s’articula al voltant dels següents espais i mecanismes:
1. Presentació del Pla d’ordenació urbanística municipal.
Realització d’una sessió informativa dirigida a tota la població del municipi, en la qual
representants municipals explicaran de forma entenedora, però de qualitat, la proposta
aprovada inicialment.
Es preveu que la seva celebració sigui donada a conèixer a tota la població, mitjançant
cartells i anuncis als mitjans de comunicació més efectius a nivell local.
2. Exposició permanent dels documents del POUM
Durant el període d’informació pública que segueix a l’aprovació inicial del POUM es
preveu organitzar una exposició permanent del document del PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL.
3. Publicitat en els mitjans de comunicació de l’aprovació inicial del POUM i de la seva
exposició pública
La informació pública en la tramitació de procediments de planejament i de gestió
urbanístics es convocarà mitjançant edictes, en els Butlletins oficials i diaris de major circulació.
Durant el període d’informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i
obtenir-ne còpia. A aquests efectes les administracions competents estan obligades a garantir,
des de l'inici del període d'informació pública, la consulta i l’obtenció de còpies de la
documentació.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que
considerin oportú aportar en relació amb l'instrument o expedient sotmès a informació pública.

Fase 3: Posterior al període d’informació pública
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents
actuacions:
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- Redacció de la memòria participativa per incorporar a la Memòria del POUM, segons
determina l’article 69.2.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme. La memòria participativa recollirà el conjunt de mecanismes participatius
realitzats fins a l’aprovació inicial del pla, així com els seus resultats. Aquesta Memòria
participativa formarà part integrant de la documentació del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) de Canyelles

3.2. SÍNTESI DE LES APORTACIONS I ASPECTES INCORPORATS AL PLA

Principals conclusions procés participatiu POUM Canyelles
TALLER PARTICIPATIU

ENQUESTA

Model de municipi
Municipi més compacte, desenvolupament de
les urbanitzacions, concentrant el creixement
poblacional, desenvolupant nous serveis i
equipaments de manera descentralitzada

Creixement poblacional moderat i controlat.
6 de cada 10 aposten per créixer
urbanísticament, sobretot augmentant
densitats, no en extensió

Evitar la ciutat dormitori mitjançant l’augment
coherent de la població, la dinamització
econòmica i les millores dels serveis i els
equipaments
Usos residencials, usos terciaris i usos a les noves zones de desenvolupament
Tipologia habitatge en nova construcció,
majoritàriament unifamiliar aïllat, tot i que es
podria considerar alguna zona per a habitatge
social amb alguna alçada

Habitatge en nova construcció majoritàriament
agrupaments d’habitatges i en segon lloc en
alçada limitada

Demanda d’equipaments: sanitaris, educatius,
cívics, gent gran i esportius

Demanda equipaments: sanitaris, biblioteca,
esportius, educatius

D’acord amb els usos apuntats a la proposta
per a les noves zones de desenvolupament.
Tot i així es proposa una nova zona de
desenvolupament on ubicar estació tren,
estació autobusos, aparcament, centre de
convencions, nou CAP, etc, ...

Augmentar usos destinats a espais culturals,
oci i lleure, equipaments, petita industria i
comercials. Limitar usos destinats a mitjana i
gran industria i habitatge

Desenvolupament econòmic
Generar una estratègia de desenvolupament
econòmic no competitiva amb l’entorn sinó
que tingui com a objectiu generar alternatives
i activitats diferents que puguin donar solució
a necessitats locals, alhora que a d’altres que
es puguin identificar a l’entorn:
-desenvolupar activitat turística (turisme
rural...);
-atraure i concentrar l’activitat firal, de
congressos i de conferències de la comarca
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amb la construcció d’un recinte firal i
desenvolupar fires a l’aire lliure o indoor
(Santa Llúcia, Fira del cotxe antic, Galàctica,
fires de productes de la terra,...). En aquest
sentit, la millora de les infraestructures de
comunicació i el desenvolupament d’un eix
cívic permet potenciar aquesta possibilitat;
-activitats esportives;
-creació d’un centre d’oficines;
Polígon industrial per desenvolupar petita
industria de manufactura, tallers, industria
tecnològica
Dinamització econòmica centrada en serveis i
oferta comercial, tant al centre com
urbanitzacions.
Desenvolupar centre comercial (mercat
municipal, comerç detall i supermercat)

Majoria estaria d’acord en crear un polígon
industrial

Tot i així es considera necessari el
desenvolupament del sector comercial tant a
les urbanitzacions com al centre.
Desenvolupar un sector comercial al centre

Mobilitat
Objectiu: Donar solució a les necessitats de la
població en tots els modes de mobilitat
Prioritats:
- Millorar la connectivitat entre els diferents
nuclis, mitjançant la millora de camins i vies
existents i mitjançant la creació de nous
vials
- Crear servei d’autobusos intern entre
urbanitzacions i centre
- Donar solució a la manca d’aparcament

Prioritats:
- Millorar xarxa de transport públic amb
l’entorn i intern del municipi.
- Millorar urbanització carrers i vies d’accés al
municipi
- Augmentar les places d’aparcament

Alternatives al traçat ferrocarril i ubicació nova
estació en diferents llocs, però condicionat per
la necessitat d’espai per ubicar serveis
annexos (bus, aparcament,...).
Espais naturals, espais verds i patrimoni
Preservació espais naturals

Preservació espais naturals

Manteniment i creació de nous parcs a
urbanitzacions

Millorar i ampliar parcs i places

Eix cívic
No es copsa rebuig. Més aviat recel, perquè
no es converteixi en carretera secundària
encoberta
Titularitat pública del Castell. També es
considera que pot ser un element de
dinamització econòmica
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3.3. SUGGERIMENTS I AL·LEGACIONS PRESENTADES

L’Avanç de Pla d’Ordenació Urbana Municipal va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2011. Publicat en El Periódico de data 20 de
desembre de 2011, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6030 de data 22 de
desembre de 2011, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de desembre de
2011 i al Web municipal, es va exposar al públic durant el termini d’un mes a fi efecte que els
interessats poguessin presentar suggeriments.
Durant el termini esmentat es va presentar l’escrit de Manuel Pereira Pereira, que
al·lega 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
(núm 8 del plànol de l’Avanç).
També Josep Marín Burrueco, en representació de la societat AUBAREL. SL,
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.

Per acord plenari de data 17 de desembre de 2013 l’Ajuntament de Canyelles va
aprovar inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Canyelles (POUM) i
l'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA). L’acord fou publicat en BOPB el 9 de gener de 2014
i en el DOGC el Núm. 6534 – de 7.1.2014.
Durant el termini d’exposició pública es varen presentar les següents al·legacions, que
han estat objecte d’acceptació o de desestimació.

Manuel Pereira Pereira i altres
27/01/2014 RE 306
Exposen que són els propietaris dels terrenys inclosos dintre de la Unitat d’Actuació UA-8.
Que en el seu moment, l’Ajuntament va aprovar que el traçat de la Línia Orbital Ferroviària passés per
sota de l’eix de l’Avinguda de Vilafranca, no afectant així, els terrenys d’aquesta unitat d’actuació.
Demana que es facin les gestions pertinents, per tal que abans de l’Aprovació Definitiva del POUM, es
modifiqui el traçat de la línia del tren i passi per sota de l’Avda. de Vilafranca sense afectar els seus
terrenys (tal i com va aprovar l’Ajuntament).
S’han fet les gestions, mitjançant consulta a la Direcció General d’Urbanisme, que ho ha tramès a la
Secretaria d’Infraestructura i Mobilitat, que ha reestudiat el traçat i el resultat d’aquest ajust s’ha incorporat
al POUM, de manera que ja no hi ha afectació, i per tant s’elimina la Unitat d’Actuació UA-8..
Es proposa acceptar l’al·legació
Eduard Amell Mérida
27/01/2014 RE 335
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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.

Betsie Roig Tomàs
29/01/2014 RE 402
Demana que la parcel·la situada al carrer de Cartagena, núm. 23 de la urbanització Les Palmeres, figuri
en l’annex núm. 2 de parcel·les que a resultes de la reparcel·lació han quedat amb una superfície menor a
la parcel·la mínima de 400 m2.
Si, és una errada material, es corregirà i s’inclourà aquesta parcel·la en el llistat de parcel·les fóra
ordenació que figuren en el Projecte de Reparcel·lació vigent.
Es proposa acceptar l’al·legació

Jaume Torras i Roca (en representació de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya)
10/02/2014 RE 576
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 s’hagi actualitzat, tot realitzant un procés de participació
ciutadana i tenint en compte les propostes que se’n derivin.
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.
La redacció del POUM de Canyelles es va iniciar el 30 de juny de 2009. Les dades que s’utilitzen són les
disponibles en aquesta data.
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 (pagines 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 lo exposat, es conclou:
No és necessari obrir un nou termini d’exposició pública, ja que l’informació utilitzada és la
correcta i s’ha realitzat un acurat treball de camp.
S’ha realitzat un complert 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.
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En conseqüència s’ha de desestimar l’al·legació.
Juan Pedro Casado Agredano (en representació de Promocions i Habitatges PRIHA SA)
13/02/2014 RE 650
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.
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.
Un cop ha finalitzat el període de suspensió, s’ha tramitat el Projecte d’Urbanització i Reparcel·lació de
Can Faló
Es proposa acceptar l’al·legació

Josep Mª Curto Masa i Gloria Jano Reina
21/02/2014 RE 756
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
l’urbanització de les obres de Califòrnia segons la totalitat de la parcel·la.
Demana que el nou POUM regularitzi la situació de la totalitat de la parcel·la incloent la part on hi ha la
piscina
Es comprova per la documentació aportada que hi ha un conveni amb Promocions i Habitatges PRIHA SA
que compensa al propietari amb la construcció de una nova piscina en la part de la parcel·la edificable.
Es proposa acceptar l’al·legació

Joaquin Collado González
26/02/2014 RE 812
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 la part cedida per vial.
Manifesten la seva disconformitat i l’exercici d’accions per incompliment del conveni i interpretació
unilateral.
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 nou POUM vincula l’esmentada finca cedida al Polígon d’actuació urbanística (PAU) 5, on obtindrà
l’aprofitament conveniat, ja que no és possible situar-lo en el mateix indret on s’ha fet la cessió ja que 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.
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Es proposa desestimar l’al·legació
Juan Collado González (en representació de Ginezafra, S.L.)
27/02/2014 RE 829
Exposa que és propietari de la finca registral 207, inclosa dintre de l’antiga Unitat d’Actuació UA10,
segons PG del 84, que no és correcte doncs és la UA12, que està qualificada d’espai lliure i vialitat, de la
qual demana la corresponent compensació ja que s’han realitzat el vial i zona verda sense el seu
consentiment.
Demana ser compensats pel nou POUM, donant el corresponent aprofitament on el Pla determini.
Segons consta en l’Escriptura de reparcel·lació de la UA 12, es cedeixen tots els terrenys destinats a
vialitat i espais lliures de la Unitat d’actuació.
Es proposa desestimar l’al·legació
Juan Collado González (en representació de Ginezafra, S.L.)
27/02/2014 RE 830
Exposa que és propietari de la finca registral núm. 748, inclosa dintre de la Unitat d’Actuació UA-8, de la
qual l’Ajuntament, expressa ell, va cedir al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Demana que s’inclogui la finca registral núm. 748 dintre de la Unitat d’Actuació pertinent.
Segons consta en el Projecte de la Direcció General de Carretes, l’Ajuntament es feia càrrec d’aportar els
terrenys per a la construcció de la rotonda. No consta a l’Ajuntament cap document en el que figuri la
compensació al propietari dels terrenys ocupats per la construcció de l’esmentada rotonda.
Per tant s’ha d’estimar l’al·legació, i es compensa la cessió feta per vialitat per la que li correspondria en
concepte de espai lliure dins de la unitat d’actuació, ja que aquest espai lliure no té sentit, tant per situació
com per significació urbana, i així se simplifica la gestió.
Es proposa acceptar l’al·legació

Teresa Herruzo Jurado i altres
28/02/2014 RE 865
En relació a les parcel·les qualificades com a R6a Parcel·la de 400 m2, que envolten el nucli antic de
Canyelles, sòl urbà en ordenació aïllada, creuen que es podria acceptar l’ús d’habitatge bifamiliar, sense
necessitat de tenir una parcel·la amb el doble de la superfície mínima, estant els dos habitatges dins del
mateix edifici.
Argumenten l’al·legació en el sentit que aquesta densificació afectaria únicament a les illes que són el
primer eixample del Casc Antic. També satisfaria la necessitat dels joves per independitzar-se i a la
vegada mantenir la proximitat a la família i el seu suport, i la permanència en el poble i els avantatges
d’ordre econòmic en l’accés a l’habitatge. Això afavoriria mantenir els lligams entre veïns de tota la vida
del nucli antic amb el manteniment dels valors socials que això comporta, ja que constitueixen la base
social del nucli de Canyelles amb consciencia de barri. Sol·liciten que s’incorpori l’ús d’habitatge bifamiliar
en aquesta zona
Es tracta d’una qüestió més social que urbanística, ja que la incidència en la densificació, en un municipi
amb tant potencial de sòl urbà de tipus dispers, seria insignificant, i alhora ajudaria a la potenciació del
nucli urbà com a centre i referència social del municipi. Aquest ús bifamiliar s’hauria de limitar al volum
existent.
Es proposa acceptar l’al·legació.

Jordi Campamà Montaner
28/02/2014 RE 866
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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.
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 l’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.
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 l’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 de que les futures edificacions no malmetin l’imatge del conjunt històric, podria comportar
la inviabilitat d’aquest PMU1.
Es proposa desestimar l’al·legació

Joaquin Collado González, en representació de GINEZAFRA, SL
28/02/2014 RE 869
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 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.
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

Juan Pedro Casado Agredano, en representació de PRIHASA
28/02/2014 RE 874
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.
Demana la prorroga del termini d’exposició pública fins el dia 20 de març.
Es proposa acceptar l’al·legació.

Juan Hill Raventós
28/02/2014 RE 877
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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.
Adjunta una informació molt ben documentada, d’ordre històric i paisatgístic.
Demana la inclusió de Cal Fortet en el Catàleg de 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
Per la documentació que es presenta, l’esmentada edificació reuneix els valors històrics, paisatgístic,
ambiental per forma part del Catàleg de construccions en el sòl no urbanitzable del POUM de Canyelles.
Es proposa acceptar l’al·legació.

Antoni Duran Raventós, en representació de DUFAGA, SL
28/02/2014 RE 879
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.
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’aprofitament al llarg del camí de la finca
inicial.
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 nou POUM vincula l’esmentada finca cedida al Polígon d’actuació urbanística (PAU) 5, on obtindrà
l’aprofitament conveniat, ja que no és possible situar-lo en el mateix indret on s’ha fet la cessió ja que 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.
Es proposa desestimar l’al·legació

Josep Matas Minet
28/02/2014 RE 880
Exposa que és propietari d’una parcel·la situada al carrer Bonavista 4-6 de Vora Sitges, regulada per
l’article 123 de les normes urbanístiques de la zona de Cases aïllades, subzona de parcel·la de 600 m2,
on s’estableix com excepció, per les parcel·les resultants de la reparcel·lació de Vora Sitges, edificar-les
amb un mínim de 400 metres quadrats, amb la façana de la parcel·la existent, i mantenint la resta de
paràmetres de la zona.
Que quan es va fer el Projecte de reparcel·lació del polígon 1 de Vora Sitges es varen agrupar les
parcel·les 325 i 326 existents, i en converses amb els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament es va
acordar que es resoldria amb el nou POUM.
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Demana que se suprimeixi la condició “amb la façana de la parcel·la existent” de l’esmentat article, i tornar
a la situació anterior al Projecte de reparcel·lació.
La inclusió de la condició “amb la façana de la parcel·la existent” és per establir l’excepció al compliment
de la condició de façana mínima de la zona, que és de 15 metres. De resultes de la Reparcel·lació vigent
hi ha nombroses parcel·les que no acompleixen aquesta condició.
Però en el cas que ens ocupa aquesta condició no permet la divisió d’aquesta parcel·la que, segons s’ha
amidat, acompleix totes les condicions de parcel·lació de la subzona R6b, que són:
a) La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 600 metres quadrats.
b) La façana mínima de la parcel·la al carrer es fixa en 15 metres.
Es proposa acceptar l’al·legació.
Josep Matas Minet
28/02/2014 RE 881
Exposa que és propietari d’un solar ubicat al Carrer Vilafranca, núm. 40, amb núm. De finca registral 557 i
referència cadastral 3108613CF9730N-0001/WB, afectada per la línia d’edificació de la C-15 en el POUM
aprovat inicialment.
El solar consta al registre com una propietat de 104 metres que s’ha vist reduïda degut al cul de sac que
s’ha construït en línia de façana, restant una superfície actual de setanta metres quadrats amb quarantaun decímetres quadrats.
Demana que es desafecti el solar de la seva propietat per tal de poder edificar-lo, degut a que ja existeix
un espai de zona verda i carrer entre la carretera i la seva parcel·la.
Es proposa acceptar l’al·legació, tot i que serà l’ens responsable de carreteres qui tindrà l’última paraula

Raimon Clavé Campamà (en representació d’Obres Clavé, SL)
28/02/2014 RE 882
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.
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.
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

Josep Maria Flo Lario (en representació de Constructora Lluís Casas, SA)
03/03/2014 RE 902
Exposa que la societat Constructora Lluís Casas, S.A., és la propietària de la finca de l’antiga Henkel
Ibèrica amb referència cadastral 3314001CF9731S0001AX.
Els terrenys són coincidents amb els límits de la UA-14 (actualment UA-15), i no es van poder
desenvolupar per la incertesa que representava el futur traçat de la carretera C15 i la Línia Orbital
Ferroviària.
Un cop definits els traçats, exposen que el nou POUM ha mantingut el sector (UA) existent amb la
mateixa zonificació.
En considerar que els seus terrenys estan en un punt estratègic al centre del municipi, demanen
reconsiderar l’ordenació recollida i que s’incloguin els terrenys de la UA13 i UA15, en un Pla Especial de
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Millora Urbana, per tal de proposar una ordenació més detallada, determinant una millor ubicació i
tipologia dels diferents usos.
Ja es va fer una proposta similar en l’exposició pública de l’Avanç.
Les expectatives urbanístiques d’aquesta finca en relació a la Línia Orbital Ferroviària ara estan
descartades
Hi ha unes edificacions industrials que poden ser objecte de rehabilitació per satisfer demandes locals
d’activitats.
Es proposa desestimar l’al·legació

Juan Pedro Casado Agredano, en representació de PRIHASA
20/03/2014 RE 1227
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.
La proposta 1 contempla l’ordenació prevista en el Conveni signat, objecte del Projecte de Reparcel·lació i
del Projecte d’urbanització presentats.
La proposta 2 comporta una reducció de l’àmbit i adopció de tipologies d’edificació agrupada, amb menys
afectació al medi natural però amb la introducció de tipologies estranyes en el seu entorn.
L’Ajuntament ha aprovat definitivament, en data 14 d’abril de 2015, el Projecte de Reparcel·lació i el
Projecte d’Urbanització de Can Faló. Per tant s’incorpora aquest projecte en el documentació del POUM.
Es proposa acceptar l’al·legació, segons la proposta 1, que contempla el Projecte aprovat.

Junta de Compensació Daltmar-Canyelles
25/03/2014 RE 1289
Sol·liciten que les parcel·les qualificades pel POUM com a comercial, tornin a qualificar-se com a sòl
residencial.
Considerant que la major part de l’urbanització de Daltmar està situada en el terme municipal d’Olèrdola i
que en aquesta part de l’urbanització ja disposa de les corresponents àrees de serveis, es pot prescindir
de la qualificació proposada
Es proposa acceptar l’al·legació

Francisco Casado Sánchez
31/03/2014 RE 1369
Demana que les parcel·les 1-3 i 5-7 del carrer Pla del Romaní de la urbanització Daltmar tornin a
qualificar-se com a sòl residencial i no comercial.
Considerant que la major part de l’urbanització de Daltmar està situada en el terme municipal d’Olèrdola i
que en aquesta part de l’urbanització ja disposa de les corresponents àrees de serveis, es pot prescindir
de la qualificació proposada
Es proposa acceptar l’al·legació

Sandra Casado Montero
08/04/2014 RE 1676
Demana que la parcel·la 1-3 del carrer Pla del Romaní de la urbanització Daltmar tornin a qualificar-se
com a sòl residencial i no comercial.
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Considerant que la major part de l’urbanització de Daltmar està situada en el terme municipal d’Olèrdola i
que en aquesta part de l’urbanització ja disposa de les corresponents àrees de serveis, es pot prescindir
de la qualificació proposada
Es proposa acceptar l’al·legació

Albert Meyer (en nom de Plurivest Establishment, Eurotravel Establishment, Protourist SA i
J.T.Berlis Innovation, SL)
23/04/2014 RE 2026
Exposa que en data 17 de febrer de 2007, es va subscriure un conveni urbanístic amb l’Ajuntament de
Canyelles per, mitjançant un Pla Parcial de Delimitació, aconseguir les qualificacions urbanístiques
necessàries per legalitzar la urbanització Muntanya de Mar. En aquest conveni, es reconeix la parcel·la de
20000 m2 d’equipament socio-sanitari situada a la part sud del sector.
En la tramitació del Text Refós d’aquest Pla Parcial de Delimitació, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va emetre informe desfavorable ja que la parcel·la d’equipament socio-sanitari entrava en
contradicció amb el que el Planejament General establia. Per tant, es va redactar un nou Text Refós
(març de 2013) esmenant aquesta contradicció amb el Pla General, però indicant que aquesta parcel·la
de 20000 m2 canviaria a ús d’equipament socio-sanitari mitjançant una modificació de Pla General, o amb
la tramitació del nou POUM.
Sol·licita que es qualifiquin els 20000 m2 de la banda sud de la urbanització Muntanya de Mar com a
equipament socio-sanitari, tot donant compliment al conveni subscrit amb l’Ajuntament de Canyelles.
Es tracta de una errada material. Es corregeix. També s’ajusten les delimitacions de les diverses zones,
en concordança amb el Projecte de Reparcel·lació en tràmit.
Es proposa acceptar l’al·legació
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ

4.1. OBJECTIUS DE L’ORDENACIÓ
Els criteris i objectius que defineixin el model del Pla d’ordenació urbanística municipal
(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, de 18
d’abril de 2012, i de l’Informe Urbanístic i Territorial, de 28 de març de 2012, es varen
incorporar en el document per l’aprovació inicial.
S’han considerat els objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del Pla
segons indicacions del Document de Referència, i que figuren en els documents ambientals
d’aquest Pla. Els 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.
Conclosa l’exposició pública del PUM aprovat inicialment, recollits els informes del
Organismes interessats en el pla i de resultes de la Resolució ambiental de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA), de 6 d’agost de 2015, i l’informe urbanístic
i territorial de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) de 15 de novembre de
2015, en resulten els següents:
4.1.1. Espais oberts
Inclou totes aquelles zones del municipi que no estan urbanitzades ni tenen prevista la
seva urbanització en un futur. Es tracta dels espais que normalment presenten millors
característiques ecològiques i, per tant, aquells que estaran o ja estan sotmesos a algun règim
de protecció tant a nivell local com territorial.
Es diferencien els espais d’interès pels valors naturals de la resta, anomenats
genèricament. espais agrícoles.
4.1.1.1. Espais d’interès pels valors naturals
En aquest grup s’inclouen tant aquells espais que per la seva ubicació desenvolupen
una funció ecològica important per a la permeabilitat i connectivitat del territori, tant a nivell
general de Catalunya com a nivell local de Canyelles, com els que tenen un interès més
general, així com els cursos fluvials amb la seva vegetació associada.
•

Espai PEIN Olèrdola - Garraf

Els objectius fonamentals que la Llei encomana al PEIN són dos: d’una banda,
estableix una xarxa d’espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i suficientment
representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals de
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Catalunya, i d’altra banda, delimita i estableix les mesures necessàries per a la protecció bàsica
d’aquests espais naturals.
•

Espais biodiversos d’especial interès

L’objectiu de la seva protecció és la preservació de les zones biodiverses en sí, dels
hàbitats i les espècies que hi habiten, garantint-ne la conservació, així com afavorint el
manteniment de la biodiversitat i l’evolució cap a possibles estadis successionals de major
complexitat en composició, diversitat, estructura i funció.
•

Espais biodiversos d’interès general

L’objectiu de la seva ordenació en el marc urbanístic del POUM és la protecció bàsica
pròpia del sòl no urbanitzable.
•

Àmbits d’especial interès per a la connectivitat ecològica

L’objectiu de la regulació que establirà el POUM és el manteniment d’aquests espais
per tal d’assegurar la seva funció com a espais de lligam i relació entre els espais d’interès
natural. És a dir, tractar aquests espais com una part d’un sistema territorial integrat d’espais
oberts que ofereixi un continu de sòl no urbanitzable per tot el territori i en el qual s’han
d’assegurar unes mínimes condicions ecològiques.
4.1.1.2. Espais agrícoles
•

Espais agrícoles d’especial interès

L’objectiu de la seva protecció és el manteniment i desenvolupament de l’activitat
agrícola tradicional i/o productiva. El seu desenvolupament ha de ser compatible amb la
conservació d’aquests espais que les envolten.
•

Espais agrícoles d’interès general

L’objecte de la seva regulació és el manteniment de l’activitat agrícola, no només per la
seva aportació econòmica, social i cultural, sinó també com a part essencial del mosaic
agroforestal i del paisatge.
A més de la preservació dels aspectes ambientals dels espais oberts, el Pla
d’ordenació haurà de regular les Masies i cases rurals i els altres usos i activitats relacionades
amb el medi natural en aquest entorn d’alt valor paisatgístic i ambiental.

4.1.2. Estructura del territori
4.1.2.1. Infraestructures de mobilitat
•

Carretera C-15

El projecte de la nova C-15 impulsada pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques comporta que, el trànsit de pas pel municipi no passi pel centre de la població. Això
allibera el tram urbà de la carretera del trànsit de pas i per tant és un objectiu del Pla incorporar
aquesta via, l’Avinguda de Vilafranca, com a Via Cívica en el nucli de Canyelles i com via
d’enllaç viari a les urbanitzacions situades al nord i al sud del municipi, amb la corresponent
adequació als vehicles, bicicletes i vianants.
•
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L’altra proposta en infraestructures de mobilitat és el futur pas de la Línia Orbital
Ferroviària, amb la previsió d’una estació en el nucli de la població.
El POUM recollirà la reserva de sòl que proposa el Pla Director Urbanístic per a la
concreció i delimitació de la reserva de sòl per la línia orbital ferroviària, aprovat definitivament
el 8 de gener de 2010, i deixa per a més endavant la consideració de l’impacte que l’execució
d’aquesta infraestructura pot produir en el municipi.
•

Transport col·lectiu, vianants i bicicletes

Una de les necessitats que ha estat manifestada és la necessitat de l’establiment d’una
xarxa interna de transport públic, potser deficitària quan a la seva explotació, però que en
l’escenari futur esdevindrà clau per a la mobilitat i comunicació entre el centre i les
urbanitzacions, i entre aquestes. És un objectiu del planejament urbanístic considerar aquest
element de la mobilitat fins a on li és possible, ja que partim d’una situació de fortes
preexistències, però que haurà d’ésser completada per plans i estudis sectorials específics.
Finalment la dispersió i model d’assentament no compacte dels assentaments urbans
del municipi demanen que la xarxa de bicicletes i vianants es consideri des d'una òptica molt
particular: ni els pendents ni les distàncies es presenten a una escala que es pugui abordar
amb recorreguts especialitzats. L’objectiu és considerar-ho de manera de fer-les compatibles
amb els recorreguts dels altres vehicles, i en alguns casos, determinar-ne la seva prioritat.
4.1.2.2. Ocupació del territori
El municipi es caracteritza per una forta ocupació del territori per les urbanitzacions i
eixample del centre històric, amb un model extensiu de l’anomenada “ciutat jardí”, amb usos
exclusivament residencials sobre àrees disperses per tot el terme municipal.
Aquestes àrees tot i que estan fortament consolidades i amb processos de
reurbanització previstos, en curs o acabats, presenten un important potencial de creixement
residencial, suficient per satisfer les necessitats de creixement demogràfic del municipi.
S’aplica el criteri del planejament territorial de reducció o extinció d’aquelles
urbanitzacions no consolidades, reconduint un model territorial basat en el creixement dispers i
amb un consum de sòl extensiu i poc eficient.
Per tant no es preveuen en els objectius de l’ordenació noves ocupacions de sòl que no
siguin per la satisfacció de necessitats d’equipaments i serveis.
Aquestes àrees de nova ocupació, amb bona accessibilitat i contigüitat als nuclis
existents, tant a nivell general com en relació al nucli urbà i a les urbanitzacions, han de ser
altament respectuoses en la preservació dels valors mediambientals.
4.1.2.3. Equipaments, serveis i espais lliures
El municipi de Canyelles és deficitari actualment de terrenys per equipaments, i ho serà
en el futur per atendre el possible creixement en nombre d’habitants degut a l’oferta de sòl
residencial que comporta el planejament vigent.
En previsió de les necessitats de la població actual i futura del municipi, es un dels
objectius principals del Pla establir una important reserva de terrenys per equipament docent
(nou CEIP i IES), sanitari (nou CAP) i esportiu (PAV3).
Altre dèficit d’equipament al que cal donar satisfacció és el que reclamen les
urbanitzacions. Aquests equipaments han d’ésser del tipus Centre Cívic i Social, instal·lacions
esportives a l’aire lliure, i assistencial tipus Llar d’infants, a més dels serveis privats de
proximitat, tant de comerç com personals.
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Quan a Espais lliures, tot i que el municipi de Canyelles gaudeix d’un entorn natural
amb gran valor, cal dotar els nuclis urbans d’aquells espais lliures urbanitzats que aporten
relació i estructura urbana. En aquest sentit seria desitjable enllaçar els dos parcs existents, el
de Can Dori, a Califòrnia, i el de La Bassa d’en Llot, al Nucli, afavorint la continuïtat dels
recorreguts urbans i les connexions entre nuclis per vianants i bicicletes, amb la reconversió de
l’antiga carretera C-15 al seu pas pel nucli urbà en una Via Cívica, que a més donaria accés a
la nova zona d’equipament s del Pla de Canyelles.

4.1.3. Estructura urbana
4.1.3.1. El nucli
•

Manteniment del nucli antic

El nucli històric de Canyelles es manté en molt bones condicions des del punt de vista
de la seva estructura i aspectes ambientals. En la mateixa línia actual caldrà protegir-lo per que
mantingui i millori aquestes connotacions.
•

El Castell i el seu entorn

El conjunt format pel Castell de Canyelles, declarats Bé cultural d’interès nacional, i el
seu entorn juntament amb l’església de Santa Magdalena, és l’element arquitectònic i el símbol
més destacat de Canyelles. La seva significació històrica, arquitectònica i simbòlica els fan
mereixedors d’un tractament singular des del punt de vista urbanístic, tant en relació amb
l’element en sí, com al seu entorn i als usos, per tal de potenciar la seva singularitat,
significació i imatge d’aquests elements.
Les intervencions sobre l’element arquitectònic i el seu entorn també estan regulades
per la legislació de protecció del patrimoni.
El tractament respectuós dels elements arquitectònics i urbanístics han de ser
compatibles amb els nous usos i edificacions del seu entorn, de manera que aquest conjunt
actuí com un element de dinamització i atracció del municipi, tant en l’aspecte turístic, com en
el social i cultural.
•

L’Avinguda de Vilafranca

El nou traçat de la carretera C-15 per l’est del nucli de Canyelles possibilita el trasllat
del trànsit de pas de vehicles, cotxes i camions del centre de la població a la variant d’aquesta
carretera. Això converteix l’actual carretera en l’eix de connexió principal entre el nucli històric,
els seus eixamples i les urbanitzacions del sud del municipi i en la principal via urbana del nucli.
Per la dimensió de l’amplada de la via per la posició en el context urbà de Canyelles,
aquesta transformació converteix la traça de l’antiga carretera C-15 un una possible futura Via
Cívica – Passeig – Bulevard, amb capacitat per l’aparcament, carril bici i vianants des del
conjunt del Castell i el centre històric, fins al fondo de cal Codina, entre les urbanitzacions Les
Palmeres – Muntanya de Mar i Califòrnia – Nova Califòrnia.
És objectiu del Pla l’ordenació dels terrenys que donen front a aquesta avinguda en els
següents aspectes:
- Mantenir l’imatge del nucli antic i el Castell de Canyelles a l’entrada al nucli des de la
C-15, i a la vegada reservar terrenys per l’aparcament per poder accedir a peu al nucli
antic
- Possibilitar la rehabilitació de les naus existents de l’actual zona industrial i possibilitar

el seu accés des de la rotonda existent, flexibilitzant l’ocupació de les edificacions amb
activitats compartides
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- Reordenar l’accés a Califòrnia i a la vegada de la zona de serveis actualment ja
prevista, i a la futura zona d’equipaments del Pla de Canyelles.

4.1.3.2. Urbanitzacions
•

Projeccions i potencials d’habitatges

Segons el quadre de projeccions de població i nombre d’habitants del municipi que
figura en la part informativa d’aquest document, per una població estimada de 13.855 habitants,
aquesta es distribuiria en 4.512 habitants en el nucli i a Can Dori, i 4.540 habitants a la
urbanització de Les Palmeres. Per tant cal tenir en compte aquesta important expectativa
d’implantació de població per preveure la mobilitat i les dotacions per aquest increment de
concentració de població.
•

Connexió entre urbanitzacions i amb el nucli

Per tal de millorar les connexions entre les urbanitzacions i el Nucli de Canyelles, i
aprofitant la xarxa de camins existents i també per millorar les vies d’evacuació i seguretat, es
proposa l’adequació dels camins existents de manera que permetin el pas de vehicles, tot
mantenint la prioritat per vianants i bicicletes. Aquestes actuacions serien entre:
-

Can Roca – Vora Sitges: carrer Cristòfol Colom

-

Vora Sitges – Nucli: millora i rectificació camí existent, per afectació de la nova C-15 i
potser de la traça de la nova via del ferrocarril

-

Les Palmeres – Nucli: pel camí del Romanguer

Aquests camins principals, juntament amb els carrers principals de les urbanitzacions i
el nucli constitueixen la xarxa principal de connexió entre les àrees urbanes del municipi.
També es proposa la millora de l’enllaç entre Califòrnia i Les Palmeres i Muntanya de
Mar a través de la carretera C-15, de manera que siguin possibles tots els moviments en
superfície, tot i que aquesta proposta es considera a molt llarg termini, quan aquestes
urbanitzacions estiguin en un procés de colmatació més avançat.
També com ja s’ha esmentat abans, l’Avinguda de Vilafranca serà l’Eix cívic principal
de connexió i relació entre el nucli històric, Can Xum, les Noves àrees de centralitat, les
urbanitzacions del nord del municipi: Daltmar i La Cogullada, i les del sud: Can Dori, Les
Palmeres i Muntanya de Mar. Per això podrà ser objecte d’intervenció reordenant la seva
secció amb finalitats d’actes cívics.
•

Actuacions d’urbanització i de re - estructuració

A les urbanitzacions, per tal d’adaptar-les als processos de consolidació endegats, es
proposen a nivell d’estructura urbana les següents actuacions:
-

Incorporació d'usos compatibles amb l’habitatge a fi de satisfer les necessitats de
serveis personals i reconsideració de les zones 4: Comercial i de serveis i 8.a.3 i 8.b.3.

-

Acabament de les obres d’urbanització pendents d’executar:
- Acabament de les obres d’urbanització a Daltmar
- Vora Sitges: Execució de les obres d’urbanització previstes i reconsideració de la clau
4, atesa la seva posició estratègica, i zones d’equipament
- Can Roca – Les Amèriques: reordenació dels l’equipament i espais lliures:
compatibilitzar els equipaments i l’espai lliure al llarg del carrer de Cristòfol Colom,
- Califòrnia: Reordenació d’espais lliures i equipament
- Les Palmeres: Execució de les obres d’urbanització
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- Muntanya de Mar: Execució de les obres d’urbanització.
4.1.4. Infraestructures urbanes
•

Aigua potable

El Pla d’ordenació urbana incorporà les determinacions pel desenvolupament del Pla
Director de l’aigua.
•

Sanejament

El Pla 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.

4.2. DESCRIPCIÓ DEL MODEL D'ORDENACIÓ
4.2.1. Preàmbul
El municipi de Canyelles disposa d’una gran quantitat de sòl residencial qualificat
provinent de les anomenades urbanitzacions. El potencial d’habitatges del sòl qualificat és
suficient per atendre les necessitats del creixement de la població durant la vigència del nou
planejament. Per tant el nou POUM no qualifica nou sòl residencial.
També hi ha sòl suficient per activitats econòmiques, ja que la majoria del sòl qualificat
pel planejament vigent no s’ha edificat encara.
L’única nova ocupació i classificació de sòl és per a equipament, ja que en aquest
aspecte s’han detectat mancances de reserva de sòl per als propers anys.
Per tant el nou POUM recull les ordenacions vigents fins ara, incorporant els ajusts
necessaris per donar compliment als objectius de desenvolupament sostenible a partir de la
realitat existent.

4.2.2. Desenvolupament de les propostes de l’Avanç
En relació a les solucions general proposades en l’Avanç de planejament, s’han
redefinit les següents estratègies:
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-

Es reflexarà la reserva pel traçat de la Via Orbital Ferroviària, però sense incorporar
els efectes que la seva posta en marxa pot tenir en el municipi, considerant que el
seu efecte no serà abans de vint anys.

-

Es desestima la zona de noves activitats que es proposava sobre la carrereta C15b, seguint les indicacions del Document de referència i de l’Informe urbanístic i
territorial, alhora que es mantenen las actuals zones per usos industrials existents,
desestimant la seva transformació en aquest POUM, també per l’efecte de no
considerar l’impacte de la Via Orbital.

-

Es concreten sobre la Riera de Vilafranca els àmbits d’especial interès per a la
connectivitat ecològica, i s’incorporen a la regulació normativa els espais
connectors i separadors, a l’oest i est del municipi, respectivament.
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4.2.3. Sòl no urbanitzable
Inclou totes aquelles zones del municipi que no estan urbanitzades ni tenen prevista la
seva urbanització en un futur. Es tracta dels espais que normalment presenten millors
característiques ecològiques i, per tant, aquells que estaran sotmesos a algun règim de
protecció tant a nivell local com territorial.
La totalitat del sòl no urbanitzable del municipi està subjecte, a tots els efectes, a les
regulacions que el PTMB li estableix en base a la seva categoria de sòl de protecció especial
pel seu interès natural i agrari i de sòl de protecció preventiva, atenent al principi de coherència
normativa. Pel que fa a les àrees afectades pel corredor fluvials fixades en el planejament
territorial, la normativa estableix una regulació, com a sistema hidràulic que en determina la
preservació de la seva transformació urbanística per tal que puguin complir correctament la
seva funció ambiental de caràcter territorial.
Es diferencien els espais d’interès pels valors naturals de la resta, anomenats
genèricament. espais agrícoles.
4.2.3.1. Espais d’interès pels valors naturals
En aquest grup s’inclouen tant aquells espais que per la seva ubicació desenvolupen
una funció ecològica important per a la permeabilitat i connectivitat del territori, tant a nivell
general de Catalunya com a nivell local de Canyelles, com els que tenen un interès més
general, així com els cursos fluvials amb la seva vegetació associada.
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) contempla aquest sòl com de
Protecció especial. També es recull en la regulació normativa els connectors que estableix el
PTMB a l’oest del municipi, connexió entre espais protegits (Olèrdola – Garraf), i a l’est,
connector amb propietat de separador urbà (urbanitzacions de Canyelles i Olivella).
El Pla distingeix tres zones, als efectes de la seva qualificació, per regular els usos i les
construccions.
•

Espai natural d’Olèrdola - Garraf

El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) és un nivell de protecció territorial que
s’estableix sobre determinades zones que contenen valors naturals d’interès general referit al
conjunt del territori de Catalunya, un règim jurídic de màxima protecció destinat a garantir la
conservació d’aquests valors naturals enfront de les causes de degradació potencials que
poden afectar-los significativament, com poden ser urbanitzacions, pedreres, infraestructures,
grans variacions de l’ús del sòl, abandó, etc. És, doncs, una reserva del sòl amb valors naturals
remarcables que així queda exclòs de transformacions importants.
Regulat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais
d’interès natural (PEIN), estableix un nivell de protecció territorial sobre determinades zones del
territori català que contenen valors naturals d’interès general referit al conjunt de Catalunya,
establint un règim jurídic de màxima protecció destinat a garantir la conservació d’aquests
valors naturals enfront de les causes de degradació potencial.
La regulació d’usos permesos seran els que determina la normativa genèrica del Pla
d’espais d’interès natural (PEIN) (Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’espais d’interès natural) i, en concret, per les determinacions que es donen en el Pla Especial
de protecció del medi físic i del paisatge de l’Espai natural d’Olèrdola, aprovat definitivament el
25 de febrer de 1992 pel Conseller de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, i
segons la darrera modificació aprovada definitivament el 2 de desembre de 1997.
•
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Contempla els espais biodiversos arboris, arbustius o altres que per les seves
característiques ecològiques, la seva continuïtat, la seva grandària, i la seva disposició en el
territori són d’especial interès per a la protecció dels valors naturals a nivell local.
Compren els paratges de la Costa Bernarda, Fondo del Veguer – Fondo del Cogul,
Plana del Capellet, el Collet, Fondo de les Alzines i el Buscarró, a l’oest, i els paratges de les
Pessoles i el Prubí, excepte els fondos, i els espais boscosos entre les urbanitzacions, a l’est
del municipi, de menor interès.
•

Àmbits d’especial interès per a la connectivitat ecològica.

En aquests àmbits s’inclouen les zones assenyalades com d’interès rellevant per tal de
mantenir les convenients connexions ecològiques que assegurin els processos vinculats a la
permeabilitat de la matriu territorial. L’element més destacat en el municipi és la Riera de
Vilafranca, que es qualifica de sistema hidràulic.
L’espai anomenat “connector amenaçat pel continuo urbà” s’ha tractat amb la
classificació del sòl com a No Urbanitzable, part qualificat de “Riera de Vilafranca – Sistema
hidràulic” i altra part d’”Espais biodiversos”, amb el que l’amenaça desapareix, assegurant la
continuïtat del connector.
L’espai anomenat “espai de connexió ecològica entre espais protegits” es correspon
amb la part més sud-occidental del Parc comarcal d’Olèrdola dins del terme municipal. La
pròpia qualificació d’aquest sòl no urbanitzable dins del Parc garanteix la seva funció de
connexió ecològica.
Finalment l’”Espai estratègic de permeabilitat ecològica local” es correspon amb el sòl
entre la Costa Bernarda i el Parc d’Olèrdola, on discorre la Riera de Vilafranca com a
connector, i amb qualificacions d’Espais biodiversos i agrícoles, que garanteixen la
permanència de la permeabilitat ecològica local.

4.2.3.2. Espais agrícoles
Contempla tots aquells terrenys on es desenvolupen activitats agrícoles. A banda de
ser una activitat econòmica tradicional, els espais agrícoles formen, juntament amb els espais
arbustius i arboris, un mosaic territorial interessant des del punt de vista de la biodiversitat
d’hàbitats i espècies i, per tant, de la permeabilitat territorial.
Comprèn els paratges del Pla del Bosc, Plana del Violí i els plans a banda i banda del
torrent de Cal Deus, a l’oest, i els plans del Fondo de les Pessoles i del Fondo del Prubí, a l’est
del municipi.
4.2.3.3. Activitats especials
Comprèn l’àrea actualment ocupada per les instal·lacions industrials de l’empresa
Pirotècnia Igual. L’envergadura i naturalesa de les edificacions i activitats actualment
instal·lades en aquest àmbit, la significació històrica i social, així com la singularitat de l’ús i
l’exigència d’un emplaçament allunyat de les àrees urbanes requereixen l’adopció per part del
planejament urbanístic de criteris i previsions de caràcter especial a fi de normalitzar i
d’incorporar l’activitat, desplegada des de fa més de 20 anys, a la regulació urbanística del
territori municipal, amb incorporació, en el seu cas, de les mesures correctores exigides per la
Reglamentació vigent d’aplicació a aquesta activitat.
S’incorpora el contingut de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 31 de
maig de 2013 en relació a la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la
reassignació de la zona 16c en l'àmbit de la Pirotècnia Igual, i l’acord de 12 de novembre de
2015 pel qual s’emet l’Informe urbanístic i territorial.
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El Pla ajusta el límit de la zona d’activitats especials a la realment existent, definida per
la tanca de seguretat que envolta l’instal·lació. S’ajusta la delimitació de la subzona 16a als
àmbits que comprenen les zones de magatzem de primeres matèries, dipòsit de material en
fabricació, molins de boles i martells, carga de coheteria, preparació de barreges, manipulació
en fase d’acabat, fabricació de carcasses, preparació d’efectes especials, productes intermitjos
i acabats, contenidors, laboratori, oficines, tallers, calderes de calefacció, grups contraincendis,
magatzems i dipòsits auxiliars i vestidors i serveis. Per defecte queda delimitada la subzona 6b
que actua com a franja de seguretat.

4.2.4. Sòl urbà residencial, industrial i comercial
A les urbanitzacions residencials es mantenen les previsions i desenvolupaments
urbanístics que són vigents en l’actual PGO.
En general s’amplien els usos de les zones de cases aïllades per tal de contemplar en
els usos admesos els de serveis en general, personals o a la llar.
4.2.4.1. Daltmar i Cogullada
S’ajusta el límit de les urbanitzacions, reduint l’àmbit actual, de manera que els espais
lliures de la urbanització, actualment de propietat municipal, s’integren en el Parc d’Olèrdola, en
el règim jurídic de sòl no urbanitzable, desclassificant-lo de sòl urbà.
També s’ajusten el límit del sòl urbà i les condicions de parcel·lació de la Cogullada 1,
recollint la realitat física i parcel·laria existent. L’actual PGO establia una parcel·la mínima de
600 metres quadrats, quan la realitat de la parcel·lació existent no arriba a aquesta superfície.
S’estableix una parcel·la mínima de 500 metres quadrats, mantenint la resta de paràmetres
urbanístics.
A l’urbanització Daltmar, es delimita un Polígon d’actuació urbanística per l’acabament
de les obres d’urbanització.
S’incorpora, a les urbanitzacions de Daltmar i la Cogullada, una norma sobre el
tancament de les parcel·les que llinden amb el Parc d’Olèrdola: Les tanques destinades a la
separació de propietats hauran de realitzar-se amb materials tradicionals usats a l'indret o
altres alternatives de baix impacte visual. A més a Daltmar, i en concordança amb les normes
urbanístiques aplicables a la part de l’urbanització del terme municipal d'Olèrdola, s’incorpora
una regulació de les condicions d’integració ambiental, que fan referència als moviments de
terres i condicionaments estètics.
En l’àmbit de l’urbanització Daltmar es delimita un Polígon d’actuació (PAU-6) per
l’acabament de les obres d’urbanització, en coordinació amb les part de l’urbanització del terme
municipal d’Olèrdola, d’acord amb el Conveni signat entre l’Ajuntament, la Junta de
Compensació i l’empresa urbanitzadora.
4.2.4.2. Les Amèriques - Can Roca
A Can Roca es redefineixen els espais lliures i d’equipament al llarg del carrer Cristòfol
Colom, segons criteris de funcionalitat i mediambientals, de manera que els terrenys qualificats
d’equipament siguin edificables i el més planers possibles, i els espais lliures es corresponguin
amb els espais arbrats qualificats. Actualment els terrenys arbrats i de major pendent eres els
qualificats d’equipament, i els més planers d’espais lliures. S’han intercanviat els uns pels
altres. Es manté l’equilibri de superfícies.
S’elimina el traçat que proposava el PGO vigent (carrer Equador i de Jamaica) degut al
fort desnivell, ampliant la superfície de la Zona verda, i també s’amplia el Parc de les
Amèriques, amb la superfície d’un carrer sense sortida.
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No ha estat possible incorporar al sòl urbà dues peces de sòl perimetrals a
l’urbanització de Can Roca que compten amb dues edificacions existents, ja que no ha estat
possible acreditar que es tracta d’habitatges amb llicència urbanística i inscrits al Registre de la
propietat amb anterioritat al Pla general.
4.2.4.3. Califòrnia
Es qualifica d’equipament la part del Parc de Can Dori ocupada actualment per l’edifici
d’equipament, reconeixent la situació actual. Actualment el Parc de Can Dori està qualificat
totalment d’equipament. Es reconeix la part edificada amb l’edifici del Centre Cívic de Can Dori
com equipament, i la part que és parc es qualifica de Zona verda.
S’incorpora el Sistema hidràulic per protegit els cursos de la capçalera del torrent del
Capó que estan dins de l’urbanització.
Es delimita un Polígon d’Actuació Urbanística en l’àmbit de Can Faló, amb el Projecte
de Reparcel·lació i el Projecte d’Urbanització aprovats definitivament en data 14 d’abril de
2015. Per tant s’incorpora aquest projecte en el documentació del POUM.
També s’incorporen les determinacions del vigent Pla especial del Montgros, que
regula i ordena des d’un punt de vista ambiental i paisatgístic les instal·lacions de
comunicacions que ara hi ha en el turó de forma desendreçada.
4.2.4.4. Vora Sitges
La part principal d’aquest sector discontinu, de 182.510 m2 de superfície, constitueix un
espai forestal de gran entitat situat enmig del PAU-5 “Vora Sitges 1”. L’anomenat Polígon 2
Vora Sitges no compta amb cap edificació, i es tracta d’un àmbit amb una topografia molt
abrupte amb pendents superiors al 20%, constituint una fondalada ocupada totalment per zona
boscosa. No compta amb cap dels serveis urbanístics bàsics, i no reuneix, per tant, cap de les
condicions legalment establertes pròpies d’un sòl urbà. D’altra banda, cal tenir en compte que
s’han complert els terminis fixats en el planejament vigent per a l’execució de l’obra
urbanitzadora sense que s’hagi aprovat el projecte d’urbanització i el projecte de reparcel·lació.
Així, amb l’objecte de garantir la coherència amb les determinacions del planejament
territorial, i alhora evitar la transformació d’uns terrenys amb valors ambientals rellevants, s’opta
per l’extinció d’aquest sector.
No obstant l’anterior, pel que fa al subàmbit situat a ponent de la urbanització, caldrà
ajustar el límit del sòl urbà tot incorporant al PAU-5 el tram viari que dona continuïtat al carrer
de Bona Vista i la peça de sòl edificable confrontant, de manera que quedi completada l’illa
edificable del polígon.
Els terrenys que pertanyen a l’actual Polígon 1, que ara s’anomenarà PAU-5, amb
Projecte de reparcel·lació i d’urbanització aprovats definitivament, tenen pendent d’execució les
obres d’urbanització, raó per la qual es manté la delimitació poligonal vigent.
Es mantenen els límits del Polígon 1 (segons PGO), ara anomenat PAU-5, amb el
Projecte de reparcel·lació i d’urbanització aprovats definitivament i pendent de les obres
d’urbanització. Es trasllada la zona de serveis situada a la part sud del polígon, intercanviant-la
amb la d’equipaments, per tal de mantenir la funció connectora entre els sòls no urbanitzables
situats a nord i sud.
Per a Polígon 2 (segons PGO) es proposa la seva extinció, classificant el sòl com a no
urbanitzable, en compliment de les determinacions del planejament territorial, evitant la
transformació d’uns terrenys amb valors ambientals rellevants, i ajustant els creixements del
POUM a una hipòtesi demogràfica més moderada.
4.2.4.5. Selva Meravelles - Can Rigol
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La urbanització Selva Meravelles - Can Rigol no compta amb el servei urbanístic de
clavegueram i disposa d’una xarxa de serveis en molt mal estat i deficitària, la qual no té les
característiques adequades per a l’ús residencial previst en el planejament. Presenta un nivell
de consolidació de l’edificació molt baix, i els habitatges existents es troben disseminats per tot
l’àmbit, en molts casos amb accessos a través de camins intransitables amb pendents
pronunciats i envoltats de zona forestal. Aquesta urbanització limita amb el Parc natural del
Garraf i constitueix una fita paisatgística des de molts punts del territori.
Atès el caràcter predominantment forestal d’aquesta àrea, el relleu abrupte amb
pendents superiors al 20% i la proximitat de l’espai del PEIN del massís del Garraf, es
considera que el manteniment del sòl urbà comportaria una transformació i afectació dels
valors ambientals i paisatgístics que caracteritzen aquesta àrea.
Així, atenent als criteris exposats a la memòria social del document, en cap cas el nou
pla ha de superar el potencial d’habitatges previst pel planejament vigent, ans al contrari, cal
tendir a la seva reducció per tal d’encaixar la proposta del POUM a un escenari de projecció
demogràfica mitjà. i ajustar els creixements del POUM a una hipòtesi demogràfica més
moderada.
Tenint en compte les anteriors consideracions, i atès que no s’ha portat a terme la
tramitació del Pla especial previst pel planejament vigent, per a la urbanització de Can Rigol es
proposa la seva classificació classifica aquest àmbit com a sòl no urbanitzable amb l’objecte
d’evitar l’impacte ambiental i paisatgístic que suposa sobre l’entorn protegit la seva
classificació com a sòl urbà.
Pel que fa als habitatges existents, cal recordar que poden romandre sobre el sòl no
urbanitzable amb l’ús d’habitatge, subjectes a un determinat règim d’acord amb les
determinacions de la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
4.2.4.6. Les Palmeres
El Polígon 2 de Les Palmeres està executat i amb les cessions formalitzades, pel que
no cal la permanència de la delimitació poligonal i per tant es pot considerar sòl urbà.

4.2.4.7. Muntanya de Mar
A l’any 2013, s’aprova definitivament el Pla Parcial de Delimitació de Muntanya del Mar
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona amb el triple objectiu de delimitació,
ordenació i programació del sector urbanístic. Les característiques mes destacables d’aquest
Pla Parcial eren que limitaven l’aprofitament a les edificacions existents mitjançant la
qualificació segons volumetria específica i reduïa l’aprofitament mitjançant la desqualificació i
l’enderroc de 7 blocs de bungalows situats a la part alta de la urbanització, donant compliment
al conveni urbanístic de 16 de febrer de 2007. Per contra aquest Pla Parcial no entra a valorar
la distribució de la propietat, cosa que tampoc és exigible segons la legislació vigent.
Amb l’inici de la reparcel·lació, acordada en sessió plenària de 18 de novembre de
2014, s’identifica el conjunt de les propietats existents al sector urbanístic i es detecta que
l’estructura de la propietat es distribueix en comunitats de propietaris, mitjançant divisions
horitzontals segons blocs aparellats d’apartaments. Els accessos als diferents apartaments es
realitzen mitjançant escales exteriors seguint l’orografia del terreny, però no coincideixen amb
l’estructura de blocs d’apartaments. En conseqüència, aquests accessos envaeixen finques
veïnes i creen noves comunitats d’usuaris.
Per tal de resoldre la problemàtica dels accessos als apartaments i el manteniment de
la infraestructura, la reparcel·lació planteja la modificació de l’estructura de la propietat
mitjançant la creació de noves comunitats de propietaris segons l’accés als apartaments en
comptes de les antigues comunitats segons els blocs aparellats. Aquesta nova configuració de
la propietat, amb les respectives divisions horitzontals, comporta un ajustament de les finques i
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del límit entre les zones i els sistemes. En qualsevol cas, aquests ajustaments no han significat
cap variació de la superfície total dels sistemes d’espais lliures, en canvi s’ha produït una
ampliació del sistema de viari.
Per altra banda, les empreses propietàries dels terrenys i l’edifici de 7 plantes d’ús
sanitari assistencial sol·liciten a l’Ajuntament la recuperació dels terrenys on està ubicada la
piscina d’aquest establiment, part de la qual quedava afectada per Parc Urbà segons el Pla
Parcial de Delimitació definitivament aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona el 22 de juliol de 2013. La nova qualificació dels terrenys de la piscina representa la
pèrdua de 1.612,13 m2 de Parc Urbà, que serà compensat amb l’equivalent en terrenys amb
Ordenació Volumètrica Específica Residencial (OVER) i l’enderroc de 5 habitatges unifamiliars
amb un sostre total de 320 m2.
Finalment, s’ha realitzat un lleuger ajustament del límit de l’àmbit del sector. Aquest
ajustament s’ha hagut de realitzar per poder incorporar els accessos al bungalow 88 que
transcorrien limítrof a l’àmbit del sector.
El conjunt de la modificació proposada al Pla Parcial de Delimitació aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona amb data de 22 de juliol de
2013 afecta als següents paràmetres urbanístics:
•

Manteniment de les superfícies de Sistema d’Espais Lliures, Parc Urbà, Zona
d’Equipaments i Ús Administratiu Privat.

•

Augment de la superfície de Vials en 387,70 m2.

•

Augment de la superfície destinada a Zona Sanitària Assistencial en 1.612,13 m2,
no s’augmenta la volumetria de l’edificació.

•

Disminució de la superfície d’Ordenació Volumètrica Específica Residencial en
1.999,83 m2

•

Enderroc de 5 habitatges unifamiliars amb un sostre total de 320 m2,
corresponents als bungalows 57.1, 57.2, 57.3, 57.4 i 57.5

La modificació d’ordenació que es planteja suposa una millora significativa en
l’accessibilitat dels habitatges, en el manteniment de les infraestructures i els accessos, en
aspectes ambientals i paisatgístics, en la gestió urbanística i en el règim de propietats. També
comporta una disminució de les zones i una ampliació dels sistemes, per tant representa una
disminució de l’aprofitament tal com determina el Pla Territorial Metropolità de Barcelona,
aprovat definitivament pel Govern de Catalunya el 20 d’abril del 2010.
En qualsevol cas, aquesta modificació suposa petites variacions respecte el Pla Parcial
de Delimitació de Muntanya del Mar, per tal d’ajustar-se a la realitat física existent al sector de
Muntanya del Mar.
Perquè així consti als efectes oportuns, sense perjudici d’allò que se’n derivi dels
informes dels serveis jurídics, ho signo a Canyelles, el 20 de maig del 2016.

4.2.4.8. El nucli
L’element simbòlic, representatiu i caracterizador del nucli de Canyelles és el Castell de
Canyelles que juntament amb l’Església, constitueixen una fita urbana a protegir.
En aquest sentit s’han ampliat els usos possibles del Castell i el seu entorn més pròxim
per tal de induir actuacions de rehabilitació i posada en valor de l’edifici històric i recuperació
del seu ús social i cultural.
També el POUM reforça el manteniment i respecte de les edificacions del Nucli antic,
entre altres proposant una carta de colors per als paraments exteriors de les edificacions, i
regulant el manteniments de les edificacions i carrers més significatius per mantenir els
ambients tradicionals i la imatge actual.
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Per a la resta de les zones, el POUM recollirà les ordenacions vigents fins ara, amb les
següents precisions:
-

Es redueix l’àmbit del sòl urbà en el carrer Puig de les Forques, incorporant
terrenys no edificables al sòl no urbanitzable.

-

S’estableix una franja de protecció de deu metres al voltant del Camp de Futbol en
relació al sòl no urbanitzable per tal de fer una correcta transició entre aquests dos
tips de sòl.

-

S’amplia l’àmbit del sòl urbà per incorporar el nou accés i aparcament de l’escola
Sant Nicolau. Aquests terrenys formen part del Polígon d’actuació Urbanística PAU5 que contempla els terrenys situats al llarg del carrer Camí Vell de Vilafranca, a
Nou Canyelles.

-

També s’amplia el sòl urbà per reconèixer els aparcaments i zona de serveis del
restaurant La Pedrera, a l’entrada al nucli urbà per l’Avinguda de Vilafranca.

-

Es reconeix una franja edificable al llarg del carrer Camí Vell de Vilanova, a la zona
de Nou Canyelles, aprofitant l’existència del carrer actual, i aprofitant el canvi de
categoria de l’antiga carretera C-15. Això permetrà també la reordenació de la
carretera C-15, que ara passarà a ser una via urbana.

-

L’entrada en funcionament de la nova C-15 permetrà la reordenació del tram de
l’Avinguda de Vilafranca, entre les dos rotondes, adaptant l’actual secció a una altra
on l’espai central es destini a carretera i els actuals laterals passin a ser vies
urbanes amb prioritat per vianants i amb possibilitat de ser utilitzades per
esdeveniments cívics, fires i simplement de passejada i oci urbà. La franja que
s’ocupa no posarà en perill la continuïtat ecològica entre el sòl no urbanitzable de la
part oest del municipi i el veí terme de Vilanova i La Geltrú.

-

L’existència de edificacions unifamiliars de grans dimensiona situades a l’entorn del
nucli històric de Canyelles fa recomanable, pel seu manteniment i aprofitament, la
possibilitat d’admetre l’habitatge bifamiliar en la subzona R6a, únicament en el
volum únic existent i només a les cinc illes que envolten la zona del nucli antic. A
aquests efectes es crea una subclau en la subzona, que s’identifica amb la clau
R6a*.

-

En el PMU-1, Avinguda de Vilafranca 1”, s’estableix una reserva mínima per espais
lliures que cobreix com a mínim l’ncrement dels sostre respecte del planejament
vigent de: (0,53 – 0,25) * 0,92 * 10.000 / 100 * 20 = 515,20 metres quadrats.

-

S’elimina l’espai lliure entre l’Avinguda de Daltmar i les parcel·les existents, ja que
aquestes no poden tenir la consideració de solar al no donar front a la via pública.

4.2.4.9. Àrees industrials
El POUM recull les actuals zones industrials, situades a l’entrada del nucli, que
comprèn les antigues instal·lacions de l’empresa Henkel, on es permet la rehabilitació de les
antigues naus i la construcció d’altres de noves, i els terrenys contigus on actualment hi ha una
nau industrial i que permet la seva ampliació, amb usos també comercials, i les actuals naus
del carrer del Cires, a l’entorn de la benzinera.
S’ajusten les alineacions dels vials de manera que no es vegin afectades les actuals
edificacions i es puguin rehabilitar i reutilitzar, i la possibilitat de compartimentació de les naus,
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per donar més flexibilitat a l’implantació de petita i mitjana indústria. Pel seu desenvolupament
es delimites els corresponents Polígons d’actuació.
Aquestes zones, amb el potencial de sostre encara no edificat que presenten, i el seu
emplaçament amb accés des de la rotonda existent, es consideren adequades per mantenir,
juntament amb les instal·lacions de l’empresa Pirotècnia Igual, un equilibri d’activitat industrial
en el municipi.
4.2.4.10. Zones de serveis
Es mantenen les qualificacions de les àrees de serveis previstes en el planejament
vigent i que comprenen les següents situacions:
-

L’àrea d’activitats comercials i de serveis complementaris situada a l’inici de
l’Avinguda d’Espanya, sobre la rotonda de l’Avinguda del Raval, que ocupa una
immillorable posició de centralitat i accessibilitat per a tots els nuclis residencials,
on es proposa una reordenació de l’enllaç de l’esmentada rotonda amb l’Avinguda
d’Espanya que constitueix l’accés principal a Califòrnia des del nucli urbà de
Canyelles i a la futura zona d’equipaments del Pla de Canyelles.

-

Els terrenys destinats a la localització i presentació d’activitats comercials i de
serveis complementaris a les àrees residencials del municipi en general, i en
concret de Can Dori – Califòrnia, Les Palmeres i Vora Sitges. Aquests terrenys
també ocupen posicions de centralitat i bona accessibilitat, amb servei de transport
públic, que poden actuar de petits centres de
serveis per els barris o
urbanitzacions.

4.2.4.11. Habitatge de protecció pública
Canyelles disposa d’una gran quantitat de sòl residencial qualificat provinent de les
urbanitzacions. El potencial d’habitatges del sòl qualificat és suficient per atendre les
necessitats del creixement de la població durant la vigència del nou planejament. Per tant el
nou POUM no qualifica nou sòl residencial ni tampoc d’activitat econòmica donat què també hi
ha sòl suficient, ja que la majoria del sòl qualificat pel planejament vigent no s’ha edificat
encara. L’única nova ocupació i classificació de sòl que es fa és per a equipament, ja que en
aquest aspecte s’han detectat mancances de reserva de sòl per als propers anys.
Per tant el nou POUM recull les ordenacions vigents fins ara, incorporant els ajustos
necessaris per donar compliment als objectius de desenvolupament sostenible a partir de la
realitat existent. És més, el POUM proposa una reducció – extinció d’algunes urbanitzacions,
donant compliment de les determinacions del PTMB.
Segons determina la legislació actualment vigent, del 30% mínim obligat, s’ha de
destinar un mínim d’un 20% del nou sostre residencial per habitatge amb protecció oficial de
règims general i/o especial i el 10% restant als règims que determini com equivalents la
normativa en matèria d’habitatge, destacant el de preu concertat.
La quantificació del sostre residencial de nova implantació, en sectors i polígons
d'actuació sense projecte de reparcel·lació aprovat, i las reserva d’habitatges de protecció
pública resultants del POUM és la següent:
PMU 1

PAU3

PAU4

Suma

Sostre

76

Total sostre

4.818

841

2.793

8.452

Sostre lliure

3.373

589

1.955

5.917

Sostre HPP

1.445

252

838

2.536
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Habitatges
Total habitatges

29

8

9

46

Habitatges lliures

16

5

5

26

Habitatges HPP

13

3

4

20

En el cas de Canyelles, amb el sostre mínim obligat per la Llei no es dóna cobertura a
les necessitats detectades.

4.2.5. Sòl urbanitzable
Es contempla amb la classificació de sòl urbanitzable el Polígon 1 de Les Palmeres,
que comprèn la major part de l’urbanització, i que disposa d’un Projecte de reparcel·lació i
d’urbanització aprovats definitivament, restant pendent d’execució les obres d’urbanització, raó
per la qual es manté la classificació vigent i les determinacions pròpies de la zona de cases
aïllades. Es manté i potencia el sòl qualificat actualment de zona comercial i de serveis,
incrementant la densitat i intensitat dels usos admesos, amb serveis públics i privats, i que, per
la posició que ocupen i la bona relació amb el territori de l’entorn, també poden actuar com un
element de centralitat i referència urbana.
Un altre sector de sòl urbanitzable, en aquest cas delimitat, que contempla el Pla és el
sector de Muntanya de Mar, classificat ja com a sòl urbanitzable no programat per el vigent
PGO. El sector està ja totalment edificat.
Aquest sector es regularà segons el Pla parcial de delimitació aprovat definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 22 de juliol de 2013, recollint les
determinacions de l’informe de la consulta prèvia a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona (CTUB de 31/10/2012) i el Document de referència de 19/05/2009.
Mitjançant el Conveni entre els propietaris i l’Ajuntament, de febrer de 2007, s’establien
les bases per al redreçament de l’implantació existent, recollint els habitatges construïts,
enderrocant els que estan més a prop del Puig de les Forques, requalificant l’edifici de l’antic
hotel per adaptar-lo a un equipament sòcio – sanitari, i qualificant d’espai lliure la major part de
la resta de terrenys.
El Pla contempla un únic sector urbanitzable de nova implantació, que compren els
terrenys situats entre els torrents del Capó i del Prubí, coneguts com el Pla de Canyelles, amb
accés des de la nova rotonda de l’Avinguda de Vilafranca.
L’objectiu de l’ordenació és incorporar aquests terrenys al desenvolupament urbà per a
usos d’equipament públic que satisfacin les necessitats de dotacions municipal.
La proposta per a una nova ocupació se situa a l’est del nucli del municipi, connectada
a l’Eix cívic de l’Avinguda de Vilafranca, entre el nucli i l’urbanització de Califòrnia i la variant de
la C-15, en una immillorable posició d’accessibilitat i centralitat i amb bones connexions amb
les urbanitzacions, per satisfer les necessitats d’equipaments (nou CEIP i IES), sanitari (nou
CAP) i esportiu (PAV3).
L’ordenació es concretarà a mitjançant Pla parcial urbanístic de delimitació, on es
definirà la vialitat, l’ús i ordenació dels equipaments i la situació dels espais lliures i elements
d’infraestructura tècnica, així com la forma concreta d’obtenció del sòl de l’equipament per al
que es redacta el Pla.
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4.2.6. Infraestructures
4.2.6.1. Xarxa viària
El nou POUM integra en l’ordenació la nova variant de la C-15, actualment ja en
funcionament. Això comporta que l’actual carretera passi a tenir una funció més urbana, tot i
que no deixarà de ser carretera fins que se’n acordi el traspàs, si s’escau.
Per això en el tram entre rotondes, la part central, es proposa la seva conversió en una
Via cívica, amb la reforma i adaptació de la seva secció per tal que, mitjançant plataformes
úniques en els seus laterals s’aconsegueixi l’ús d’aquests espais per activitats ciutadanes.
Per al tram fins a l’enllaç amb les urbanitzacions (les Palmeres, Muntanya de Mar i Can
Dori – Califòrnia) es proposa la creació d’itineraris per vianants i bicicletes, aprofitant l’amplada
actual de tres carrils existents.
Per l’aparcament es reserven els terrenys que han deixat lliures el nou traçat de la C15, a l’entrada del nucli, molt a prop del conjunt del Castell i el nucli històric. En general, i
segons l’estudi de mobilitat, no hi ha problemes d’aparcament en el municipi. Per
esdeveniments puntuals també es podria utilitzar els laterals de l’Avinguda de Vilafranca per
aquesta finalitat
4.2.6.2. Línia Orbital ferroviària
Es recull la reserva establerta pel “Pla Director Urbanístic per a la concreció i
delimitació de la reserva de sòl per a l’establiment de la Línia Orbital Ferroviària” vigent, però
no es contempla el seu impacte sobre l’ordenació urbanística, ja que és aviat per poder avaluar
les repercussions que la seva posta en marxa comportaran.
4.2.6.3. Xarxa de camins
Es determina la xarxa de camins principals, segons es grafia en els plànols
d’ordenació, constituïda pels camins que comuniquen les urbanitzacions entre sí i amb el nucli
urbà, a més de la xarxa de prevenció d'incendis i l’antiga carrerada Reial, i el camí de gran
recorregut GR 92-3. La resta de camins formen la xarxa secundària.
4.2.6.4. Mobilitat
El Pla estableix una xarxa viària i de transport públic que comuniqui les urbanitzacions
entre si i aquestes amb el nucli, mitjançant la qualificació i jerarquització de la xarxa de carrers i
camins, de manera que les primeres es puguin destinar preferentment a la circulació de
vehicles i transport públic i la segona es destini prioritàriament a vianants i bicicletes, posant
l’èmfasi per que aquestes actuacions s’integrin en l’estructura natural dels terrenys i mantinguin
la permeabilitat del sòl.
4.2.6.5. Xarxes de serveis
El POUM incorpora en l’ordenació de les xarxes de serveis el contingut del Pla Director
de l’Aigua i recull les actuacions en el sanejament que contemplen els projectes d’urbanització
aprovats de les urbanitzacions, pendents d’execució, i les previsions per les urbanitzacions
pendents d’implantació.

4.2.7. Equipaments, serveis i espais lliures
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4.2.7.1. Equipaments
El municipi de Canyelles és deficitari actualment de terrenys per equipaments, i ho serà
en el futur per atendre el possible creixement en nombre d’habitants degut a l’oferta de sòl
residencial que comporta el planejament vigent.
Segons l’Informe urbanístic i territorial de novembre de 2015, i segons les consultes
realitzades als Departaments d’Ensenyament i de Salut, per a una població de 15.000
habitants, que és el potencial que gairebé preveu l’actual Pla general, el municipi hauria de
disposar de dos centres d’ensenyament infantil i primari amb una assignació de sòl per a
cadascun d’entre 7.000 m2 i 8.000 m2, i un Institut d’ensenyament secundari amb una previsió
de sòl d’entre 5.500 m2 i 6.000 m2.
Pel que fa als centres sanitaris, es considera que a partir d’una població de 10.000
habitants, cal tenir reserves de sòl per a un CAP (Centre d’assistència primària), el qual
requereix entre 2.400 i 3.000 m2 de sòl.
En previsió de les necessitats de la població actual i futura del municipi, es proposa una
important reserva de terrenys per equipament docent (nou IES i CEIP’s), sanitari (nou CAP) i
esportiu (PAV3) en una àrea amb la millor centralitat i accessibilitat del municipi, situada al
costat de l’Avinguda de Vilafranca, entre el nucli – Can Xum i Can Dori, amb bones connexions
amb les urbanitzacions, i en terrenys de nova ocupació.
Tal com estableix el PIEC i d’acord amb el que preveu el MIEM, per poder construir un
pavelló del mòdul PAV-2 es necessita una superfície mínima de 6.050 metres quadrats, amb
unes dimensions no menors de 30 metres en l’eix nord – sud i 50 metres en l’eix est – oest, o
de 7.600 metres quadrats i amb unes dimensiona no menors de 35 metres en l’eix nord – sud i
50 metres en l’eix est – oest si és un PAV-3. Per l’accés a aquestes instal·lacions es preveu
una bona connexió amb les vies principals i es farà una bona reserva per l’aparcament
d’autocars i automòbils, i la connexió amb els centres escolars amb una bona xarxa per a
bicicletes i vianants.
Aquesta superfície, situada entre els torrents del Capó i del Prubí, se situarà fora de la
zona inundable, que en aquest cas no afecta a les superfícies planeres que es destinaran a
equipament, ja que els torrents van molt encaixats, segons mostren els Estudis d’inundabilitat
que formen part de la documentació del POUM. L’accés a aquests terrenys es realitza de
forma directa des de la rotonda de l’Avinguda de Vilafranca, mitjançant un pont sobre el torrent
del Capó.
Una altra incorporació als equipaments municipals és l’ús d’equipament sòcio – sanitari
que pot acollir l’antic edifici de Muntanya de Mar, segons es proposa en el Pla parcial de
delimitació aprovat definitivament que aquest POUM recull i incorpora. Tot i que aquest
equipament és de caràcter privat, també satisfà les necessitats del municipi.
Aixó no obstant, si que de resultes del desenvolupament urbanístic de les
urbanitzacions, aquestes disposen de suficient reserva per equipaments locals per a satisfer les
necessitats de les urbanitzacions, principalment per usos esportius i sòcio – culturals, com
instal·lacions esportives a l’aire lliure i centres socials. La quantificació de les reserves existents
es mostra en el quadre següent:
Equipaments públics a les
urbanitzacions
Cogullada 1
Cogullada 2
Califòrnia
Les Palmeres 1
Les Palmeres 2
Les Amèriques
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3.647
0
6.938
4.197
33.067
2.188
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Can Roca
Daltmar
Vora Sitges

5.661
2.161
14.325

Muntanya de Mar

5.630

Suma metres quadrats

77.814

4.2.7.2. Serveis
Per satisfer les primeres necessitats d’equipament de les urbanitzacions principalment,
que comença pel comercial de proximitat, els serveis personals, el lleure i la restauració fins a
possibles equipaments públics de l’àmbit social i cívic, es mantenen els actuals terrenys
qualificats de zona comercial i de servei (clau 4).
Aquests terrenys estan ben situats en posicions significatives respecte de la xarxa
viària local bàsica i els recorreguts de la xarxa de transport urbà, pel que poden ser elements
de referència urbana de les urbanitzacions i poden establir una certa centralitat en la trama
urbana homogènia existent.
4.2.7.3. Espais lliures
Conjuntament amb la reserva per equipaments, el POUM també fa una reserva per un
parc lineal al llarg del torrent del Capó per enllaçar els actuals Parcs de Can Dori, de la
urbanització Califòrnia, amb la Bassa d’en Llot, en el nucli urbà, a peu del centre històric.
Aquest Parc central constituirà un recorregut per vianants i bicicletes entre Can Dori i el centre
urbà.
A les urbanitzacions es proposa la recuperació d’aquells Jardins urbans ja situats en
punts estratègics i de centralitat, amb combinació amb les zones d’equipament i serveis. Els
actuals espais lliures perimetrals que formaven part dels sectors de les urbanitzacions i que
han estat cedits a l’Ajuntament, que ocupen terrenys amb vegetació i fortes pendents i que no
poden complir la seva funció de parc urbà, o estan dins del PEIN, s’els ha retornat al sòl no
urbanitzable.
Les reserves per espais lliures del municipi superen amb escreix els estàndards
d’espais lliures que fixa la Llei d’urbanisme, i en aquest sentit no hi ha propostes del POUM,
com es mostra en el següent quadre de superfícies, on per a la superfície de cada subzona
s’aplica l’ocupació (oc) o l’edificabilitat (ed) i el nombre de plantes (nº) per calcular el sostre
residencial admès pel POUM en el sòl urbà consolidat i en tots els polígons d’actuació (que
estan inclosos en les qualificacions), exclosos els sectors.
I d’altra banda en el següent quadre, es quantifiquen els espais lliures previstos en el
polígons d’actuació urbanística i en els espais lliures previstos en el sòl urbà consolidat.
Sostre admès pel planejament urbanístic per a ús residencial no
inclòs en cap sector de planejament urbanístic
sòl

oc

nº

sostre

ed
R1
Nucli antic
R1a
Edificis a mantenir
R1b
Edificis a respectar
R5
Cases agrupades
R5a
Intensitat 1
R5b
Intensitat 2

80

22.645,00 0,30 2,00
12.173,00 0,80 2,00
4.023,00 0,60 2,00
1.689,00 0,60 2,00

33.063,80
13.587,00
19.476,80
30.804,00
4.827,60
2.026,80
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R5c
Intensitat 3 12.549,00 0,60 2,00 15.058,80
R5d
Intensitat 4
5.119,00 0,60 2,00
6.142,80
R5e
Intensitat 5
2.290,00 0,60 2,00
2.748,00
R6
Cases aïllades
755.334,45
R6a
Parcel·la de 400 m2 118.343,00 0,65
76.922,95
R6b
Parcel·la de 600 m2 593.486,00 0,55
326.417,30
R6c
Can Cros / Cogullada 65.602,00 0,55
36.081,10
R6d3
Les Palmeres mixta
6.420,00
9.249,00
R6d4
Les Palmeres HPO pc
2.446,00
3.984,00
R6d5
Les Palmeres HPO rg/e
932,00
1.485,00
R6e1
Califòrnia - Can Dori 400 m2 582.654,00 0,45
262.194,30
R6e2
Califòrnia - Can Dori 600 m2 97.502,00 0,40
39.000,80
Ordenació Volumetria
OVE
Específica
0,00
suma

819.202,25

El Sistema general d’espais lliures públics ha de respondre com a mínim a la proporció
de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús residencial no
inclòs en cap sector de planejament urbanístic, és ha dir com a mínim a 819.202,25 / 100 * 20 =
163.840,45 metres quadrats.
Sistema general d’espais lliures públics
Cogullada 1
Cogullada 2
Nucli
Califòrnia
Les Palmeres 1

2.794,00
0,00
61.405,00
275.641,00
19.845,00

Les Amèriques

12.444,00

Can Roca
Daltmar

32.868,00
2.161,00

Vora Sitges
Suma

94.294,00
501.452,00

Les reserves per espais lliures del municipi, que és de 501.452,00 metres quadrats, superen
amb escreix els estàndards d’espais lliures que fixa la Llei d’urbanisme.

4.3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES

En un municipi tant fortament ocupat i amb un teixit dominant residencial aïllat dispers,
amb una oferta de sòl residencial suficient per atendre les seves necessitats d’evolució de la
població i amb uns processos urbanístics en marxa, poques alternatives es presenten.
La primera, en relació a satisfer les necessitats d’equipament que hi haurà amb el
creixement de la població i davant la necessitat que les reserves per equipament general del
municipi ocupin una posició centrada respecte del nucli i de les urbanitzacions, amb bon accés
des de la xarxa viària i de transport públic, i que en un futur llunyà estigui propera a la futura
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estació del ferrocarril, l'única opció que també deixa el Pla Territorial Metropolità de Barcelona
és el sòl situat entre els torrents del Capó i del Prubí, i aquests és el que reserva el Pla.
En totes les altres situacions urbanístiques, el Pla recull les urbanitzacions existents, i
aplica el criteri de reducció en aquelles que estan consolidades, i en aquelles que encara no
s’han desenvolupat hi aplica els criteri d’extinció, en el cas de Can Faló, Vora Sitges i Selva
Meravelles – Can Rigol.

4.4. ADEQUACIÓ A LES DIRECTRIUS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL

4.4.1. Espais oberts
El POUM s’adequa al planejament territorial vigent d’obligat compliment en el sòl no
urbanitzable, concretament a les determinacions del Pla territorial metropolità de Barcelona
vigent, i es determina normativament que la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi està
subjecte, a tots els efectes, a les regulacions que el PTMB li estableix en base a la seva
categoria d’espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari i espais de protecció
preventiva, atenent al principi de coherència urbanística.
Així mateix, d’acord amb l’article 2.4 de les normes d’ordenació territorial (NOT), el
POUM conté el plànol I5, Planejament territorial, on s’assenyalin els límits dels diferents tipus
d’espais oberts determinats pel planejament territorial, espais amb protecció jurídica
supramunicipal – espais de protecció especial – espais de protecció preventiva – connector
amenaçat, així com els corredors fluvials.
El POUM recull essencialment la delimitació del sòl no urbanitzable de protecció
preventiva, de protecció especial pel seu interès natural i agrari i els espais amb protecció
jurídica supramunicipal del Parc Natural d’Olèrdola establerta pel Pla Territorial de les
Comarques Centrals (PTCC), amb els corresponents ajust.
En concret, els límits del Parc Natural d’Olèrdola, i d’acord amb Servei de Planificació
de l'Entorn Natural de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de
Catalunya, s’han ajustat en els límits del sòl urbà de Daltmar i La Cogullada, i Les Palmeres.
Els espais de protecció especial també s’han ajustat als límits del sòl urbà i
urbanitzable segons es proposa en el Pla, ja que el sòl de protecció especial envolta la pràctica
totalitat dels sòls urbans i urbanitzables del municipi, excepte els de protecció preventiva que
segueixen la traça de la carretera variant de la C-15.
Aquest ajustos estan d’acord amb els criteris fixats en l’article 2.10 de les Normes
territorials del PTMB, ja que incorporen sòls classificats d’urbans o urbanitzables al sistema
d’espais oberts, donen la consideració d’urbans aquells terrenys que per coherència geogràfica
i urbana permeten clarificar els límits del Pla.
Aquests ajustos són compatibles amb la protecció dels valors naturals dels espais
oberts, i comporten una reducció dels sòls en els àmbits de les àrees especialitzades
residencials actualment classificats d’urbans, com és el cas de Califòrnia, Les Palmeres, Selva
Meravelles – Can Rigol i el Polígon 2 de Vora Sitges, en les que s’ha tingut en compte el que
s’estableix a l’article 2.22 de les Normes d’ordenació territorial, que textualment disposa que es
reintegri al sistema d’espais oberts com a resultat de la desclassificació urbanística com a sòl
urbanitzable realitzada mitjançant modificació o revisió del planejament municipal, que
esdevindrà de protecció especial o de protecció preventiva en funció de la categoria que tingui
l’àrea d’espais en que estigui integrat físicament o amb la qual mantingui una clara contigüitat
morfològica.
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També es respecta el connector fluvial de la riera de Vilafranca, a la que se li dona una
qualificació específica i es regula en les normes urbanístiques, i el connector amenaçat pel
continuo urbà, en el límit de terme amb el municipi d’Olivella.
Es recullen en les Normes urbanístiques, fent-ne referència, les disposicions que
contenen les Normes d’ordenació territorial del PTMB en els articles 2.6. i 2.9,
Finalment dins del marc que estableixen els tipus de sòl del sistema d’espais oberts
establerts pel PTCC, el planejament urbanístic ha determinat les diverses zones i mesures de
protecció del sòl no urbanitzable, d’acord amb l’escala de treball que li és pròpia. S’han tingut
en compte la preservació dels valors i funcions de l’article 2.13, apartat 2, de les Normes
d’ordenació territorial del PTMB.
En relació a la Pirotècnia Igual, queda considerada dins del règim jurídic del sòl no
urbanitzable, amb la qualificació de zona d’activitats especials.

4.4.2. Sistema d’assentaments
Pel que fa al sistema d’assentaments, el PTMB reconeix a Canyelles el paper territorial
de polaritat estructurant i li assenyala l’estratègia de desenvolupament de creixement moderat.
El PTMB reconeix les àrees especialitzades d’ús residencial del municipi i assenyala
l’estratègia de reducció i extinció a les menys consolidades i la delimitació general d’àrees
especialitzades residencials a reestructurar.
La Normativa del PTCC proposa una extensió urbana màxima orientativa (sòl urbà no
consolidat i sòl urbanitzable) per al termini 2006-2026 resultant de l’aplicació de la següent
expressió alfanumèrica: E = 30*A*f/100.
L’àrea urbana consolidada al nucli de Canyelles, segons l’Informe urbanístic i territorial
de 28 de març de 2012, té una superfície estricta de 54,20 ha. Tanmateix, d’acord amb l’article
3.15 apartat 3, de les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial, es permet incloure-hi a
efectes de càlcul les peces de sòl no urbanitzable ocupades per edificacions plenament
integrades a la vida urbana i situades en contigüitat amb la trama urbana. Per tant s’hi pot
compatibilitzar las part de 0,45 ha ja edificada de l’àmbit de l’eix cívic proposat, cosa que fa que
l’àrea urbana consolidada existent (A) tingui una superfície de 54,65 ha.
Així amb l’aplicació del 30% de base, que és el percentatge efectiu per als nuclis
urbans de més de 50 ha, l’extensió urbana admissible que resulta és de l’ordre de 16,40 ha. De
fet el Pla proposa només una extensió urbana en el Pla de Canyelles amb una superfície de
5,49 hectàrees i a més el PAU 4 Carrer del Romanguer amb una superfície de 0,14 ha.
Per tant, les extensions urbanes proposades pel POUM a l’entorn del nucli urbà de
Canyelles s’adeqüen quantitativament a les determinacions del PTMB pel que fa a l’estratègia
de creixement moderat pr4escrita per aquest nucli, i es desenvolupen en continuïtat amb el
teixit urbà existent.
Justificació del compliment de l’estratègia de reducció – extinció.
D’acord amb l’article 3.19.1 de les NOT del PTMB, pel que fa a les àrees
especialitzades aïllades d’ús residencial el POUM formula les propostes que tendeixin a
disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament al tenir assignada l’estratègia de reducció o
extinció, on el mateix article en l’apartat 4 determina que sempre que sigui possible el
planejament urbanístic ha d’optar per la extinció de les àrees especialitzades assenyalades, i
en cas contrari, s’ha d’aplicar la reducció màxima possible en cada cas
- Califòrnia: a la urbanització Califòrnia es redueix en dos punts perimetrals la seva
superfície i s’afecta de sistema d’espais lliures una peça de sòl situada darrera de les
edificacions del carrer Núria, i a més a més, es redueix l’àmbit de Can Faló, ja que es

Memoria

83

Juliol 2016

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

tracta d’uns terrenys de caràcter forestal amb pendents molt pronunciats, superiors al
20%, i sense cap nivell d’urbanització ni d’edificació. És més, aquest àmbit limita amb
l’espai d’interès natural Massís del Garraf integrat dins de la Xarxa Natura “Serres del
Litoral Central” i, d’acord amb la resolució de l’OTAA, es detecta un cert solapament
amb l’espai natural. I a més han vençut els terminis pel seu desenvolupament, d’acord
amb les previsions del Pla parcial originari.
- Vora Sitges: constitueix un espai forestal de gran entitat situat enmig del PAU-5 “Vora
Sitges 1”, no compta amb cap edificació, i es tracta d’un àmbit amb una topografia molt
abrupte amb pendents superiors al 20%, constituint una fondalada ocupada totalment
per zona boscosa. No compta amb cap dels serveis urbanístics bàsics i a més s’han
complert els terminis fixats en el planejament vigent per a l’execució de l’obra
urbanitzadora sense que s’hagi aprovat ni el projecte d’urbanització ni el projecte de
reparcel·lació.
- Les Amèriques - Can Roca: No ha estat possible acreditar que les dues peces de sòl
perimetrals que compten amb dues edificacions existents es tracta d’habitatges amb
llicència urbanística i inscrits al Registre de la propietat amb anterioritat al Pla general.
Per tant s’exclouen del sòl urbà.

- La Cogullada: A l’àmbit de La Cogullada es proposa classificar com a sòl no
urbanitzable les peces de sòl destinades a sistemes d’espais lliures situades en el
perímetre de l’urbanització, en aplicació de l’estratègia de reducció – extinció.

4.4.3. Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport
La proposta del POUM del sistema d’infraestructures de mobilitat i transport incorpora
la proposta del PTMB i del Pla Director Urbanístic per a l’implantació de la Línia Orbital
Ferroviària (PDULOF), amb les corresponents dues categories de “sòl de reserva” per a la
implantació de la línia orbital ferroviària:
- El Sòl de reserva per al sistema d’infraestructura ferroviària (Sistema d’Infraestructura

Ferroviària – SIF) per a l’execució de la infraestructura ferroviària projectada
- El Sòl de reserva per l’afectació del sistema ferroviari (Sòl d’Afectació Ferroviària –

SAF) que es reserva per a protecció de la infraestructura ferroviària
També qualifica de sistema viari el traçat de la nova carretera C-15, que forma part de
la Xarxa bàsica primària estructurant (BP), actualment en servei, precisant la nova categoria
de l’antiga carretera, que ara tindrà un caràcter més urbà, i funcionalment es classifica com a
Carretera local (L), ajustant d’acord amb aquesta categoria la línia d’edificació.
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5. JUSTIFICACIÓ

5.1. DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL, D'ACORD AMB LA LLEI D'URBANISME
S’ha classificat en el sòl urbà els terrenys que, d'acord amb l’article 26 de la Llei
d’urbanisme, tenen tots els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees
consolidades per l’edificació d’almenys dues terceres parts de llur superfície edificable.
Constitueixen sòl urbà consolidat els solars dels següents àmbits:
•

La Cogullada, on s’ha ajustat el seu límit desclassificant els terrenys cedit per
zones verdes per integrar-los en el Parc Comarcal d’Olèrdola, excepte l’accés i la
depuradora. Per les parcel·les situades a l’oest del carrer de Canyelles pendents
d’edificar es redueix la parcel·la mínima de 600 metres quadrats a 400 metres
quadrats, que és la que realment tenen, segons la reparcel·lació vigent.

•

El nucli de Canyelles, que comprèn l’àmbit de Can Cros, on s’ha desenvolupat el
planejament derivat previst i les diverses unitats d’actuació delimitades.

•

Nou Canyelles i Califòrnia, excloent l’àmbit de Can Faló.

•

Les Amèriques – Can Roca, on es realitzen petits ajusts en la vialitat i espais
lliures, i en concret a Can Roca es qualifica d’equipament la part més planera
existent i a la inversa d’espais lliures, intercanviant superfícies.

•

L’anomenat Polígon 2 de Les Palmeres, provinent de una Modificació puntual, que
ha estat urbanitzat i on s’han formalitzat les cessions.

Constitueixen sòl urbà no consolidat els solars dels següents àmbits:
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•

En el nucli de Canyelles, queden pendents de desenvolupar mitjançant Pla de
Millora Urbana (PMU 1) l’àmbit situat entre la carretera Avinguda de Vilafranca i el
nucli antic, i pendents de gestionar mitjançant Polígons d’Actuació Urbanística les
zones industrials PAU 1, amb planejament derivat aprovat on s’ajusta la seva
delimitació a l’afectació de la carretera i el traçat dels carrers per no afectar les
edificacions existents, i el PAU 2, amb Projecte de reparcel·lació i urbanització
definitivament aprovats, el PAU 3 a l’entorn de la plaça d’Eliseu Olivier.

•

El PAU 4 recolzat en la prolongació del carrer del Romanguer i l’accés i
aparcament a l’escola de Sant Nicolau.

•

Vora Sitges, en el que hi ha delimitat un Polígon d’actuació (PAU 5) per l’execució
de les obres d’urbanització i el repartiment dels costos de l’anomenat Polígon 1,
amb projecte d’urbanització i de reparcel·lació definitivament aprovats; i un Pla de
Millora Urbana (PMU 3) per la reordenació i reducció de l’àmbit de l’anomenat
Polígon 2.

•

Selva Meravelles – Can Rigol on es delimita un Pla de Millora Urbana (PMU 2) per
la reordenació i reducció de l’àmbit.

•

Daltmar, que forma part d'un àmbit més extens, principalment situat en el terme
municipal d’Olèrdola, on es delimita un Polígon d’Actuació urbanística (PAU 6) per
l’execució de les obres d’urbanització i el repartiment dels costos d’urbanització. En
aquest àmbit es redueix la delimitació del sòl urbà excloent aquests terrenys cedits
destinats a zona verda situats a l’àmbit del Parc Comarcal d’Olèrdola.

•

El PAU 7 del carrer Sabadell, que té per objecte urbanitzar el carrer que dona front
a unes quatre parcel·les.
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Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que, d’acord amb un desenvolupament
sostenible, el pla d’ordenació urbanística municipal considera necessaris i adequats per
garantir l’equipament i el creixement de la població i de l’activitat econòmica. El POUM
contempla dos sectors de sòl urbanitzable no delimitat:
•

Les Palmeres, on hi ha delimitat un Polígon d’actuació Urbanística que l’execució
de les obres d’urbanització i el repartiment dels costos, segons el projecte
d’urbanització i de reparcel·lació definitivament aprovats.

•

La Muntanya de Mar, per a l’execució del Pla parcial de delimitació aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 22 de juliol de
2013.

•

El Pla de Canyelles, per a usos d’equipament públic que satisfacin les necessitats
de dotacions municipals.

Constitueixen el sòl no urbanitzable:
•

Primer: Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal ha de classificar
com a no urbanitzables per raó de:
- Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel Pla
Territorial Metropolità de Barcelona, que exigeixi aquesta classificació com a
conseqüència de la necessitat o la conveniència d’evitar la transformació dels
terrenys per protegir-ne l’interès connector, natural, agrari, paisatgístic,
biodivers o d’un altre tipus.
- La subjecció dels terrenys a limitacions o servituds per a la protecció del domini
públic.

•

Segon: Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal considera
necessari classificar com a sòl no urbanitzable per raó de:
- La concurrència dels valors considerats per la legislació aplicable en matèria
de sòl.
- L’objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida,
d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible, i també la
concurrència d’altres criteris objectius establerts pel planejament territorial o
urbanístic.
- El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques protegides
o denominacions d’origen.

•

Tercer: Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en
sòl urbà ni en sòl urbanitzable.

5.2. DE L'OBSERVANÇA DE L'OBJECTIU DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
SOSTENIBLE
L’article 3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost) defineix el
concepte de desenvolupament sostenible com la utilització racional del territori i el medi
ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat
de vida de les generacions presents i futures.
Les directrius per al planejament urbanístic estan contingudes a l’article 9 de
l’esmentada Llei. Les administracions han de vetllar, perquè les determinacions i execució del
planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat, el benestar de les
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persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació
enfront dels rics naturals tecnològics. Aquestes directrius es concreten en:
. La prohibició d’urbanitzar i edificar en zones inundables o de risc.
. La preservació dels valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el
patrimoni cultural i la identitat dels municipis.
. La incorporació de prescripcions adequades, perquè les construccions i les
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir, i no
comportin un demèrit per als edificis on les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o
arqueològic existents a l’entorn.
. La distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i equipaments
ajustada a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.
. Les determinacions adequades per a fer efectives les mesures que contingui
l’avaluació de l’impacte ambiental, si aquesta és preceptiva.
La recent implementació de la modificació de la Llei d’urbanisme de Catalunya i la
preparació del corresponent reglament han generat la necessitat del convenient informe
ambiental associat, en aquest cas, a la proposta de pla general del municipi.
La situació generada amb l’aprovació de la Llei i el reglament provoca un salt qualitatiu
pel que fa a la consideració i incorporació del medi ambient en el planejament general.
Efectivament, aquesta proposta de Pla ha aprofitat l'avinentesa per tal de millorar la perspectiva
ambiental del pla tot incorporant nous criteris de sostenibilitat en la interpretació del
desenvolupament urbanístic i de tractament de l’entorn en el sentit d’assegurar la biodiversitat,
l’ecologia del paisatge, així com incorporar tot un seguit d’actuacions ambientals més
sectorials.
Aquests objectius i directrius han estat observades escrupolosament en la
documentació que constitueix el Pla tal i com es desprèn de les seves determinacions.

5.3. DE L'ADEQUACIÓ DE L'ORDENACIÓ A LES DIRECTRIUS DE PLANEJAMENT
Les determinacions i l’execució present Pla d’ordenació urbanística permet assolir, en
benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida,
de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscos naturals i tecnològics.
En aquest sentit, es prohibeix urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones
de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la
protecció i la prevenció dels riscos. Dels estudis d’inundabilitat que acompanyen el POUM en
els Estudis complementaris se’n dedueix que en el sòl urbanitzable no delimitat entre els
torrents del Capó i del Prubí no estan afectat per la inundabilitat en el període de l’avinguda del
500 anys, i per tant són aptes per urbanitzar. També s’ha incorporat la zonificació dels espais
fluvials en la regulació del sòl.
S’ha preservat els valors dels espais naturals del Parc Comarcal d’Olèrdola i del sòl de
valor agrícola i biodivers del municipi, tal com determina el planejament territorial i sectorial, el
patrimoni cultural i la identitat del municipi, segons el Catàleg del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l’Inventari del Patrimoni Local realitzat per la Disputació de
Barcelona.
També s’han incorporat les prescripcions adequades perquè les construccions i les
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir, d’acord
amb les directrius sobre el paisatge contingudes en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, i
no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o
arqueològic existents a l’entorn.
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S’ han preservat de la urbanització els terrenys en àmbits que globalment presenten un
pendent superior al 20%, tot i que, en el cas de Vora Sitges i Selva Meravelles – Can Rigol, el
planejament derivat haurà de concretar les zones edificables allà on es presentin els menors
pendents.

5.4. DE LES MESURES ADOPTADES PER A FACILITAR L'ASSOLIMENT D'UNA
MOBILITAT SOSTENIBLE
El pla d’ordenació urbanística adopta les mesures per a facilitar l’assoliment d’una
mobilitat sostenible en el municipi, a partir de les recomanacions de l’Estudi de Mobilitat,
incorporat com estudi complementari del Pla.
D’aquest Estudi se’n deriven l’adopció de mesures d’ordenació dels recorreguts per
vianants i bicicletes tant entre el nucli i les urbanitzacions com en el tram urbà de la carretera
C-15b. També s’incorporen el pla els recorreguts per bicicletes i vianants de caràcter lúdic i
esportiu.
També incorpora el transport urbà, amb parades pel transport públic interurbà i urbà,
entre les urbanitzacions i el nucli i entre Canyelles i altres municipis.

5.5. DIAGNOSI DELS DÈFICITS DE LES XARXES BÀSIQUES EXISTENTS
No s’han diagnosticat dèficits de les xarxes bàsiques de serveis existents, ja que els
recursos per l’aigua potable i contra incendis està garantit tant per Aigües Ter Llobregat com
per els pous propis en el municipi, i per l’estat de desenvolupament del planejament moltes
d’aquestes infraestructures han estat executades i les que manquen estan previstes en el
corresponent projectes d’urbanització.
La Mancomunitat intermunicipal Penedès - Garraf va redactar el gener de 2009 el Pla
Director del Clavegueram pel que respecta a la xarxa de col·lectors en Alta i sistemes de
depuració. En aquest document es reflecteixen els convenis adoptats actualment en l’àmbit de
gestió de la Mancomunitat i que son:
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-

Construcció de l’EDAR i col·lectors de la urbanització Les Palmeres.

-

Construcció dels col·lectors en alta de la urbanització Califòrnia.
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6. L’INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

6.1. SUFICIÈNCIA I ADEQUACIÓ DEL SÒL DESTINAT A USOS PRODUCTIUS
El nucli de Canyelles disposa en l’actualitat de sòl qualificat per usos productius
industrials, que es manté en la seva magnitud, i on són possibles realment uns vint mil metres
quadrats de sostre industrial, comptant amb la rehabilitació de les edificacions existents. Si
aquest esdevingués totalment en actiu, cosa que ara no passa, Canyelles tindria a més de
l’industria tradicional pirotècnica una bona base d’activitats que equilibrarien a l’ús dominant
residencial.
En qualsevol cas, el municipi de Canyelles disposa de sòl destinat a usos productius
per activitats agrícoles en el sòl no urbanitzable, ramaders i forestals, que el pla regula, quan
als usos i a les intensitats.

6.2. PONDERACIÓ DE L’IMPACTE EN LES FINANCES PÚBLIQUES
El cost de manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generen en les noves
actuacions en execució del planejament derivat, Plans de Millora Urbana (PMU) i Polígons
d’Actuació Urbanística i (PAU), que un cop recepcionats passaran a ser propietat de
l’Ajuntament, tindran un manteniment, que entre altres fons d’ingressos, procediran de la
recaptació en concepte d’Impost de Bens Immobles (IBI) que l’Ajuntament recaptarà de les
noves construccions previstes.
No es comptabilitzen en aquest cas l’import de les llicències, ni dels possibles impostos
d’activitat instal·lats, ni d’altres taxes o càrrecs que puguin generar noves aportacions a
l’Administració municipal.
En termes generals la mitjana de valors procedents de l’IBI es situa en la major part
dels municipis en un valor mitjà d'entre 1,00 i 1,50 €/m2 sostre any sobre els residencials i entre
0,80 i 1,00 €/m2 sostre any pels industrials. El cost de manteniment de la vialitat, en una
situació d'urbanització recent, s’estima entre 1,50 i 1,6 m2 de vial, i entre 1,00 i 1,10 €/m2 pels
espais lliures.
Si prenem aquestes forquilles pel conjunt de les actuacions que comporten nous vials i
espais lliures, es preveuen un ingressos en concepte d’IBI i unes despeses d’inversió en
termes de manteniment, segons el quadre següent:

€/m2

€/m2

Ingressos
€/m2
viari
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1,1
IBI

sostre
residencial

1,6
IBI

10.996 €

9.996

15.994 €

0,8

sostre

1,0

IBI

industrial

IBI

40.144 €

50.181

50.181 €

51.140 €

suma

66.174 €

1,5
40.494

m2
26.996

1,6
43.194
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€/m2
espais lliures

1

m2

11.941

11.941

1,1
13.135

Despeses

52.435 €

56.329 €

Diferència

-1.295 €

9.846 €

No s’han tingut en compte les dades de les urbanitzacions de Dalmar, Vora Sitges i Les
Palmeres, ja que actualment ja estan amb els carrers i espais lliures en funcionament.
Com es pot veure, el conjunt dels ingressos provinents de l'impost sobre els bens
immobles cobreix les despeses de manteniment dels nous sectors, tot i que en la banda baixa
pot arribar a ser deficitari. Per tant caldrà ajustar els costos de manteniment per controlar les
despeses, o millorar la gestió dels ingressos de la contribució urbana, per tal d’equilibrar de les
finances públiques.
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7. QUADRE DE SUPERFÍCIES

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
POUM CANYELLES

clau subclau zona

SÒL NO URBANITZABLE
N1
N3a
N3b
N3
SH
N4a
N4 N4b

Espais agrícoles
Espai Natural d'Olèrdola - Garraf
Espais biodiversos
Riera de Vilafranca
Sòl de protecció especial
Apte per a la instal·lació
Franja de seguretat
Zona d'usos especials

SÒL URBÀ
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUNC
SUNC

Cogullada 1
Cogullada 2
Nucli
Califòrnia
Les Palmeres 1
Les Amèriques
Can Roca
Daltmar
Vora Sitges

SÒL URBANITZABLE
SUD1 Les Palmeres 2
SUD2 Muntanya de Mar
SUND Pla de Canyelles

SISTEMES
Sistema viari
Sistemes tècnics i ambientals

TOTAL

Memoria

superfície m2

superfície
ha

%

9.953.200

995,32

70,24%

1.529.740
3.221.570
4.795.200
180.030
8.196.800
115.537
111.151
226.688

152,97
322,16
479,52
18,00
819,68
11,55
11,12
22,67

10,80%
22,74%
33,85%
1,27%
57,85%
0,82%
0,78%
1,60%

2.679.104

267,91

18,91%

64.790
55.073
575.204
1.167.770
43.535
72.309
137.114
88.215
475.094

6,48
5,51
57,52
116,78
4,35
7,23
13,71
8,82
47,51

0,46%
0,39%
4,06%
8,24%
0,31%
0,51%
0,97%
0,62%
3,35%

1.303.571

130,36

9,20%

1.136.476
112.195
54.900

113,65
11,22
5,49

8,02%
0,79%
0,39%

229.591

23,41

1,65%

225.402
4.509

22,96
0,45

1,65%
0,03%

14.165.786

1.417 100,00%
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Annex 1
Conveni 1: amb Josep Ignasi Olivella Comas
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Annex 1
Conveni 2: amb l’Entitat Urbanística de Conservació de Califòrnia
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Annex 1
Conveni 3: amb Albert Meyer (Muntanya de Mar) i altres
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Annex 1
Conveni 4: amb Antoni Duran Raventós
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Annex 1
Conveni 5: amb la Junta de Compensació de Daltmar
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Annex 1
Conveni 6: amb Aguilar – Sanz, Califòrnia
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Annex 2
ENQUESTA DE PERCEPCIÓ CIUTADANA. Síntesi de resultats
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Annex 3
JORNADA CIUTADANA DE DEBAT DE L’AVANÇ DEL PLA. Informe de resultats
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