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1. INTRODUCCIÓ
L’augment de la població i l’augment en la capacitat tecnològica han comportat forts
canvis en la interrelació entre humanitat i medi. Aquests canvis tenen sovint efectes ambientals
importants i molt aparents. Tanmateix, aquesta repercussió és diferent segons el territori en la
qual l’examinem i també a l’escala sobre la qual vulguem plantejar solucions.
L’aspecte més innovador pel que fa a la preservació de l’entorn és el de tractar la
matriu territorial de manera adient. És innovador per què reivindica la capacitat d’actuar en
sentit positiu sobre l’entorn més enllà dels espais protegits. Això significa incidir sobre els
nostres plans i accions sobre el territori tot preveient i procurant el millor encaix ecològic i
mediambiental de les actuacions i l’activitat humana, en benefici tant de la millor qualitat de
l’entorn com, conseqüentment, en la qualitat de vida. Aconseguir desenvolupar una
combinatòria possible d’aquests dos aspectes ha de contribuir de manera molt rellevant a la
millora local i global de l’entorn a Catalunya.
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2. MARC LEGAL
El marc legal de referència és el de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i
del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi
ambient (DOCE 197/30, de 21 de juliol de 2001), que determina que cal que la planificació
territorial i urbanística realitzi un procés d’avaluació ambiental estratègica (AAE) i que el resultat
d’aquesta quedi reflectida en un informe ambiental de sostenibilitat.
Aquesta es va incorporar a l’ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei de l’Estat
9/2006, del 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient i, més recentment, ha estat transposada a Catalunya mitjançant la Llei 6/2009, de 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. El passat desembre de 2013, es va publicar
la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que unifica en una sola
norma la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient, i el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes i modificacions
posteriors al citat text refós.
Aquests referents legals tenen traducció directa en les determinacions que en matèria
ambiental fa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per la qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, la qual estableix per determinats plans la necessitat de realitzar un informe
ambiental, que forma part del Pla corresponent, i que ha de recollir les determinacions que
estableix la Directiva 2001/42/CE. El reglament d’aquesta llei, Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, estableix els continguts de l’esmentat
informe amb concordança amb els que estableix la Directiva 2001/42/CE.

2

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

3. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN
L’ÀMBIT DEL PLA
3.1. DESCRIPCIÓ
RELLEVANTS

DELS

ASPECTES

I

ELEMENTS

AMBIENTALMENT

Aquest apartat fa una descripció dels diferents vectors ambientals que interessen el
municipi.
3.1.1. Territori i ocupació del sòl
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 N amb Olèrdola, a l’E amb Olivella, al
SE amb Sant Pere de Ribes, al S amb Vilanova i la Geltrú i a l’O amb Castellet i la Gornal.
2
Presenta una població de 4.375 habitants i una densitat de població de 307,4 habitants/km ,
(IDESCAT, 2015).
Ordenació del territori. Les figures de planejament que afecten a l’ordenació del territori
del municipi de Canyelles són el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) i el Pla
General d’Ordenació Urbana (PGOU) objecte de revisió aprovat definitivament el 25 de març de
1987.
El Pla General d’Ordenació Urbana classifica el sòl en urbà (SU), urbanitzable
programat (SUP), urbanitzable no programat (SUNP) i no urbanitzable (SNU), els sectors i les
superfícies dels quals es poden veure a la taula 3.1.
Taula 3.1. Classificació del sòl segons el planejament vigent a Canyelles.
Urbanització

Classificació del sòl

Superfície (ha)

Daltmar

SU

11,10

Cogullada 1

SU

12,86

Nucli antic – Can Xum

SU

49,86

Selva Meravelles – Can Rigol

SU

29,94

Vora Sitges

SU

70,06

Can Roca

SU

13,49

Les Amèriques

SU

7,12

Total SU

194,44

Can Cros

SUP

4,92

Les Palmeres

SUP

118,15

Nou Canyelles

SUP

6,48

Califòrnia – Can Dori

SUP

114,61

Can Faló

SUP

7,37

Total SUP

251,53

Cogullada 2

SUNP

11,54

Muntanya del Mar

SUNP

10,80

Total SUNP

22,34

Font: Planejament General d’Ordenació Urbanística de Canyelles, 1987.
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Al sòl urbanitzable no programat se li ha d’afegir el sector industrial de la carretera.
Pel que fa la classificació de sòl no urbanitzable, aquest comprèn els sectors del
territori delimitats en el Pla General en els que no són permesos els processos d’urbanització
de caràcter urbà. El Pla General qualifica el sòl no urbanitzable en les zones d’interès forestal,
d’interès paisatgístic i/o natural, d’interès agrícola, d’ús especial i d’espai lliure general Can
Cros.
El municipi de Canyelles pertany a l’àmbit metropolità de Barcelona i com a tal queda
inclòs en el Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010.
El Pla articula les propostes en base als tres sistemes bàsics del territori: espais oberts,
assentaments i infraestructures de mobilitat.
Pel que fa als espais oberts, el Pla proposa per Canyelles un espai de protecció
especial pel seu interès natural i agrari, que ocupa tot el sòl no urbanitzable del municipi
excepte el situat entre la urbanització Vora Sitges i Califòrnia, al qual classifica com a espai de
protecció preventiva.
A part d’aquesta classificació, el Pla també proposa un connector amenaçat per
continus urbans i un corredor fluvial. El connector amenaçat per continus urbans es localitza a
l’extrem est del municipi, entre la urbanització de Les Amèriques (pertanyent al municipi de
Canyelles) i la urbanització del Mas Mestre (pertanyent al municipi d’Olivella). Entre aquestes
dues hi ha una massa boscosa que, segons el Pla, queda amenaçat pels continus urbans. I el
corredor fluvial correspon a la riera de Vilafranca, aquest corredor uneix els espais de protecció
especial de la vinya corresponent a la zona de Vilafranca amb els espais PEIN d’Olèrdola i
Serres del Garraf que desemboquen al mar (veure imatge 3.1.).
Pel que fa als assentaments el Pla defineix el conjunt format pel nucli urbà, Les
Palmeres, Les Amèriques i Can Roca, Vora Sitges i Califòrnia com una àrea especialitzada
residencial a reestructurar, per les quals el Pla preveu per a aquestes àrees la intensificació de
la urbanitat global del conjunt a partir de la dotació de l’estructura urbana bàsica de suport
(carrers, espais públics, etc.), els serveis i equipaments bàsics i aquells elements que permetin
la seva articulació amb el seu entorn.
En concret, per La Cogullada, Califòrnia, Can Roca i Les Amèriques el Pla proposa una
estratègia de reducció/extinció, així com per la urbanització de Daltmar, encara que no entri
inclòs a dins la delimitació esmentada anteriorment.
L’estratègia assignada pel nucli urbà, en canvi, és de creixement moderat que limita
l’extensió urbana màxima del creixement en un 30% del seu sòl urbà actual.
A més, part del nucli de Califòrnia està inclòs en l’Àrea urbana de desenvolupament
nodal de Vilanova i la Geltrú, per les quals el Pla estableix la definició d’operacions urbanes
mixtes i complexes encaminades al desenvolupament d’eixamples urbans que poden suposar
creixements significatius sobre les ciutats o àrees urbanes en què es plantegen, les quals ja
tenen un nivell considerable de capitalitat i centralitat territorial dins del sistema nodal
metropolità i català.
El Pla també defineix l’estructura nodal del territori, en la qual reconeix el paper que
poden jugar els diferents nuclis de població en la vertebració urbana del territori. Per Canyelles,
el Pla proposa assignar-hi una polaritat municipal estructurant, dins les quals estan incloses els
nuclis de població que fan el paper de capçalera d’altres nuclis més petits o d’àrees
especialitzades residencials del mateix municipi o de municipis veïns quan aquests són de
dimensió petita (veure imatge 3.2.).
Finalment, pel que fa al sistema d’infraestructures, dins el terme municipal de
Canyelles, el Pla proposa la línia Orbital Ferroviària (LOF), que uneix transversalment les grans
ciutats de l’Arc Metropolità sense passar per Barcelona, la millora de la carretera C-15B i
l’ampliació i millora de la carretera C-15, en aquest últim cas, la carretera ja està executada.
Tant la LOF com la nova C-15 travessen el municipi de nord a sud. Concretament, entren per
l’extrem sud-est, passen entre les urbanitzacions de Califòrnia i Vora Sitges i surten en direcció
nord-oest, en el cas de la LOF, o enllaçant amb l’actual carretera al nord del nucli, en el cas de
la C-15 (veure imatge 3.3.).
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Imatge 3.1. Proposta d’espais oberts a Canyelles del PTMB.

Font: Pla territorial metropolita de Barcelona, 2010.
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Imatge 3.2. Proposta d’assentaments a Canyelles del PTMB.

Font: Pla territorial metropolita de Barcelona, 2010.
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Imatge 3.3. PTMB. Proposta de xarxa viària i ferroviària a Canyelles

Font: Pla territorial metropolita de Barcelona, 2010.
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Relleu. Segons informació de la Diputació de Barcelona referent al Parc Natural
d’Olèrdola, 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 de la qual és de 150 m. Està envoltada per diverses elevacions,
entre les quals es destaquen els puigs de San 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.
Pendent. Al terme municipal de Canyelles s’hi localitzen espais amb pendents que
oscil·len entre el 5-10% a les zones agrícoles i properes al nucli urbà, i espais amb pendents de
més del 20% localitzats principalment als espais muntanyosos del Parc d’Olèrdola, als voltants
de la carretera C-15 (sector nord del terme municipal), als espais nord-est (àrea industrial de la
Pirotècnia Igual) i part de les urbanitzacions Vora Sitges, Les Amèriques, Can Roca, Califòrnia,
Les Palmeres i Selva Meravelles (veure Imatge 3.4).
Imatge 3.4. Zones amb pendent superior al 20%

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible a l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Geologia. Segons la 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 són 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
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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 al 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 de Catalunya 1/25.000 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. Són uns sòls ben drenats i amb
presència elevada de matèria orgànica, el que els dóna un color marró fosc.
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), al municipi de
Canyelles s’hi localitzen les pinedes de pi blanc (≥20%cc) com la coberta de més recobriment
amb un 24,88%, seguit del recobriment per urbanitzacions amb un 21,18%, matollars amb un
17,73% i la regeneració de pi blanc amb un 9,15% de recobriment. Altres cobertes presents
superiors al 2% de recobriment municipal són les vinyes (3,97%), pineda de pi blanc (5-10% cc)
(3,50%), altres conreus herbacis (3,05%), prats i herbassars (2,76%) i habitatges unifamiliars
(2,03%) (veure taula 3.2. i imatge 3.5). El llistat de totes les cobertes presents al municipi es
troba a l’annex 1.
Taula 3.2. Cobertes del sòl l’any 2005 al municipi.
Categoria

ha

%

Altres conreus herbacis

43,75

3,05

Habitatges unifamiliars

29,09

2,03

Matollars

253,92

17,73

Pineda de pi blanc (≥20% cc)

356,33

24,88

Pineda de pi blanc (5-20% cc)

50,08

3,50

Prats i herbassars

39,60

2,76

Regeneració de pi blanc

131,08

9,15

Urbanitzacions

303,33

21,18

Vinyes

56,89

3,97

Total municipal

1.432

100

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de base del CREAF, 2009.
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Imatge 3.5. Cobertes del sòl

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible al CREAF
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Activitat agrícola. Pel que fa a l’activitat agrícola i segons dades del Cens agrari de l’any
1999 disponibles a l’IDESCAT, al municipi de Canyelles hi havia 80 hectàrees de Superfície
Agrària Utilitzada (SAU) per l’agricultura, 147 hectàrees de terreny forestal i 265 hectàrees
d’altres categories.
A la taula 3.3. es pot veure que al llarg dels anys ha disminuït la superfície agrària
utilitzada per terres llaurades i el terreny forestal, i que les altres terres que no són superfície
agrària utilitzada han anat augmentant.
Taula 3.3. Distribució de la superfície agrària al municipi de Canyelles (ha).
SAU
Any

Terreny forestal

Altres

0

147

265

120

0

137

123

151

2

254

124

Terres llaurades

Pastures permanents

1999

80

1989
1982

Font: IDESCAT, 2009.

Activitat industrial. Pel que fa al l’activitat industrial a Canyelles hi ha 8 indústries (veure
taula 3.4.). D’aquestes, la Pirotècnia Igual, S.A., situada al Mas Pubill s/n, a l’extrem NE del
terme municipal, està obligada a fer la Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua (DUCA) i
a més, té la obligatorietat de redactar Plans d’emergència.
La Pirotècnia Igual S.A. està dedicada en més del 60% de la producció total a
l’exportació de focs artificials i espectacles pirotècnics.
Taula 3.4. Indústries presents al municipi de Canyelles.
Empresa

Activitat

World Elastomers Trade, S.L

Producció de materials sintètics reciclats

Cellers Grau Dòria, S.A

Elaboració de cava

Belgium Transport

Oficines empresa transport

J. Pardina i Fills

Transport

Pirotècnia Igual, S.A.

Indústria pirotècnica

Benzinera Petronor

Benzinera

Carcigel distribucions

Magatzem Frigorífic

Ferros i aluminis Montaño

Taller fusteria metàl·lica

Font: Ajuntament de Canyelles, 2009.

Activitats extractives. Pel que fa a les activitats extractives Canyelles no disposa de cap
activitat extractiva actualment en explotació dins del terme municipal, la més propera està
situada al municipi de Castellet i la Gornal al nord-oest de Canyelles. Ara bé, existeixen 8
explotacions abandonades dins els terme municipal (veure imatge 3.6), que es detallen a la
taula 3.5.
Taula 3.5. Explotacions abandonades a Canyelles.
Nom de l’explotació

Recurs
explotat

Grau
d’autorrecuperació

Us anterior prioritari

Pi del Capellà

Argiles

Mitjà

Màquia,
matoll

Pi del Capellà

Calcàries

Alt

Bosc natural coníferes

Informe de Sostenibilitat Ambiental
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Nom de l’explotació

Recurs
explotat

Grau
d’autorrecuperació

Us anterior prioritari

Cal Sidós

Argiles

Mitjà

Màquia,
matoll

brolla,

garriga

i

Cal Sidós

Calcàries

Mitjà

Màquia,
matoll

brolla,

garriga

i

Calcàries

Mitjà

Bosc natural coníferes

Pau Maurici

Argiles

Baix

Bosc natural coníferes

Cal Masset

Argiles

Mitjà

Bosc natural coníferes

Mas de la fam

Argiles

Mitjà

Bosc natural coníferes

Urbanització
Sitges

Vora-

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia d’Activitats extractives abandonades
disponible al DMAH, 1999.

Imatge 3.6. Activitats extractives abandonades a Canyelles

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible al Departament de Territori i
Sostenibilitat
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3.1.2. Població i mobilitat
Població. Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la
població del municipi de Canyelles l’any 2015 és de 4.375 habitants. Amb un territori que
2
2
s’estén per 14,2 km , Canyelles compta amb una densitat de població de 307,4 hab./km . A
nivell comarcal, el Garraf té una població, l’any 2015, de 145.983 habitants i una densitat de
2
població de 788,6 hab./km , sent Canyelles el municipi amb menys població de la comarca,
seguit d’Olivella que presenta 3.569 habitants. A nivell autonòmic, Catalunya per l’any 2015 té
2
una densitat de població de 233,8 hab./km . Així doncs, en comparació, Canyelles presenta
una densitat de població més baixa que la comarcal, però més semblant a l’autonòmica.
La població s’organitza al municipi en 11 nuclis de població en total, dels quals un és el
nucli urbà antic (on s’hi inclouen les Cases d’en Xum) i la resta són 10 urbanitzacions
residencials amb diferent classificació del sòl. La població a cadascun d’ells per l’any 2008 es
pot veure a la taula 3.6.
Taula 3.6. Població del 2015 dels diferents nuclis del municipi.
Població (habitants)
Califòrnia

1.330

Can Roca

106

Cogullada

106

Daltmar

71

Les Amèriques

76

Les Palmeres

989

Nou Canyelles

138

Vora Sitges

323

Nucli Canyelles

1.236

Total Canyelles

4.375

Font: IDESCAT, 2016.

En relació a l’evolució de la població de Canyelles (veure taula 3.7.), aquesta ha
crescut al voltant d'un 40% en deu anys, passant dels 3.127 habitants de l’any 2005 als 4.375
habitants de l’any 2015. Tal i com s'observa a la taula 3.7., la tendència ha estat d'una notable
reducció de les taxes d'increment de la població al llarg d'aquest període.
Taula 3.7. Evolució de la població a Canyelles.
Any

Població (habitants)

Increment de població
respecte l’any anterior (%)

2015

4.375

0,7

2014

4.345

0,6

2013

4.319

1,0

2012

4.275

-0,2

2011

4.282

2,0

2010

4.196

2,2

2009

4.104

2,5
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Any

Població (habitants)

Increment de població
respecte l’any anterior (%)

2008

4.005

5,9

2007

3.783

10,0

2006

3.440

10,0

2005

3.127

-

Font: Padró continu (IDESCAT, 2016).

La població activa al municipi l’any 2001 és de 1.066 habitants que representa,
aproximadament, el 60% de la població igual o major de 16 anys. D’aquesta població, 107
habitants estan desocupats, xifra que representa el 10% de la població activa (veure taula 3.8.).
Taula 3.8. Població de 16 anys i més en relació amb l’activitat a Canyelles. Any 2001.
Activa
Ocupada

Desocupada

Total

959

107

1.066

Inactiva

Població de 16 anys
i més

738

1.804

Font: IDESCAT, 2009.

En relació als sectors d’activitat, a la taula 3.9. s’observa per l’any 2001 que el 55% de
la població es dedicava als serveis, el 26% a la indústria, el 18% a la construcció i tant sols l’1%
a l’agricultura.
Si es comparen aquestes dades amb les dades de l’any 1996 i 1991, s’observa que en
el sector de l’agricultura sempre s’ha mantingut dades de població ocupada molt baixes
(aproximadament de l’1%), mentre que en el sector de la indústria, tot i augmentar-hi la
població ocupada, ha disminuït el percentatge d’ocupació, passant del 44% l’any 1991 al 26%
l’any 2001, repercutint així en l’augment dels sectors de la construcció i dels serveis.
Taula 3.9. Població ocupada per grans sectors d’activitats a Canyelles. Població de 16
anys i més.
Any

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Total

2001

10

254

168

527

959

1996

6

161

71

273

511

1991

6

124

40

111

281

1991: Idescat. Cens de població. 1996: Idescat. Estadística de població. 2001: Idescat,
a partir del Cens de població i habitatges de l'INE
Font: IDESCAT, 2009

Pel que fa al potencial de població, la quantitat de sòl urbà i urbanitzable disponible, i
no desenvolupat, el POUM vigent de Canyelles permet una població potencial de més de
14.000 habitants en l’horitzó 2026. Segons les projeccions demogràfiques efectuades a la
Memòria Social del POUM, el potencial de creixement en el mateix horitzó temporal és d'entre
5.089 habitants, segons l'escenari baix, i 10.746 habitants, en l'escenari expansiu. Per tant, les
projeccions de població que estima la Memòria Social són possibles amb l’actual planejament.
Tot i així, es detecta un problema en la tipologia d’habitatge que s’oferta per donar cabuda a
col·lectius concrets: joves, rendes baixes i gent gran que no poden accedir a l’habitatge
unifamiliar aïllat. Per tant, tot i que l’actual model de baixa densitat no està del tot esgotat, es
comença a manifestar exhaurit com a model de creixement urbà i es fa necessària la
introducció de noves tipologies d’habitatge, que afavoreixin la compacitat urbana i la mixticitat
social, tant per donar resposta a noves necessitats com per donar compliment al nou marc
normatiu de Catalunya.
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Els habitants actuals i potencials de cada nucli es poden veure a la taula 3.10. Val a dir
que la classificació dels diferents nuclis utilitzada per comptabilitzar els habitants actuals
(IDESCAT, 2015) i els habitants potencials (Memòria Social del POUM, 2013) provenen de
fonts diferents i no són completament concordants.
Taula 3.10. Potencialitats del Pla actual.
Àmbits

Habitants actualitat

Nucli

1.236

Califòrnia

1.330

Habitants potencials
1.857
2.704

2.846

Nou Canyelles

138

-

Les Palmeres

989

4.583
989

Selva Meravelles

-

Muntanya de Mar

-

421

323

1.973

Vora Sitges
Les Amèriques
Can Roca
Daltmar

76

505

106

711

162

Disseminats
Total

5.715

2.466

331

71

176
177

Cogullada I i II

4.703

106

666
490

-

-

191

191

4.375

4.375

14.045

14.045

Font: IDESCAT, 2016 i Memòria Social del POUM de Canyelles, 2013.

Xarxa viària. Pel terme municipal de Canyelles hi travessen dues carreteres que formen
part de la xarxa viària bàsica de Catalunya, les carreteres comarcals C-15 i la 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 ven entrat el 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 per les urbanitzacions la Muntanya del Mar i Selva Meravelles, on travessa el límit
municipal cap a Vilanova i la Geltrú.
La C-15 és també la carretera que permet enllaçar des de Canyelles, amb l’autopista
AP-7 al nord i amb la C-32 al sud.
Pel que fa a la C-15B, travessa el municipi des del centre cap a l’est, enllaçant 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, continua en direcció est, paral·lel a la riera de
Vilafranca, passant a prop de les urbanitzacions de Vora Sitges i Les Amèriques on travessa el
límit municipal cap a Sant Pere de Ribes.
Pel que fa a les propostes sobre la xarxa viària, el Pla d’infraestructures de transport de
Catalunya (PITC) amb horitzó 2026 contempla el desdoblament de la C-15 al seu pas per
Canyelles, entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, com ja incorpora el PTMB. El nou
traçat previst discorre per l’est de l’actual carretera passant per la zona de Costa Bernada,
entre la Urbanització Califòrnia i el nucli i la urbanització de Vora Sitges.
L’Ajuntament es va posicionar en contra del traçat per la gran afectació que tindria pel
municipi i va proposar un traçat alternatiu més lluny de les zones habitades, així com la
construcció d’un túnel que permetés respectar l’indret natural conegut com Costa Bernada, la
zona industrial, el manteniment de la qualitat de vida de les zones habitades més properes, el
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manteniment dels camins que uneixen Vora Sitges i el nucli de Canyelles, i disminuir totalment
la contaminació acústica produïda per l’autovia.
Arrel de les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Canyelles i per AUBAREL
S.L. (empresa propietària dels terrenys), la Direcció General de Carreteres ha proposat
modificar el traçat, desplaçant-lo cap a l'est amb la qual cosa disminueix de forma molt
important l'afecció sobre el nucli urbà de Canyelles i permetrà realitzar una ordenació molt més
positiva pel municipi.
En data de 21 de maig de 2008 es va aprovar definitivament l'avantprojecte de
construcció i explotació i projecte de traçat, millora general i condicionament de la carretera C15. Tram: Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès - Igualada - Manresa, excloent el tram
comprés entre el punt quilomètric 22,5 de la C-32 i el punt quilomètric 8 de la C-15. Tram:
Vilanova i la Geltrú-Canyelles, que serà objecte d'un nou estudi informatiu, en el que s'estudiarà
allunyar la traça de la nova carretera de Canyelles en direcció est. Per tant queda pendent
establir la traça definitiva d’aquest tram.
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 per la línia d’autobús interurbà.
Pel que fa a les propostes entre la xarxa ferroviària, el PITC planteja la línia
convencional orbital ferroviària Vilanova – Vilafranca – Martorell – Terrassa – Sabadell –
Granollers – Mataró que tindrà parada al municipi de Canyelles. Aquesta, anomenada Línia
Orbital Ferroviària (LOF) és una proposta per al transport de viatgers segons el document de
Memòria del Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la
línia orbital ferroviària, 2010.
Segons el PTMB i aquest PDU per la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a
la Línia Orbital Ferroviària formulat per la Secretaria per a la Planificació Territorial del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, aprovat definitivament el 12 d’abril de
2010, el tram de la Línia Orbital Ferroviària (LOF) que travessa per Canyelles recorre
aproximadament 4 quilòmetres, dels quals, aproximadament, 1,7 es troben a nivell. El traçat
prové de Sitges i un cop travessat el cim del Montgròs torna a la superfície i supera el Torrent
del Prubí fins arribar a la nova estació de Canyelles.
La nova estació de Canyelles proposada pel PTMB i el PDU situen l’estació allunyada
del nucli, en una cota molt alta i de difícil accés. Es situa adjacent de l'actual zona industrial i
terciària que el Pla General vigent proposa i en l'actual sòl no urbanitzable a l'altre costat del
torrent dels Bigons i, per tant, gens integrada a solucions urbanístiques i de caràcter ambiental i
social en relació a la realitat i funcionament de l'actual municipi de Canyelles.
L’Ajuntament de Canyelles en les seves al·legacions al Pla Director Urbanístic de la
LOF va proposar situar el pas soterrat de la línia per la traça actual de la carretera C-15 i
l’estació en el nucli urbà, de manera que formés part, amb un aparcament, d’un conjunt
intermodal que actuaria de pol de centralitat i de mobilitat de Canyelles. Aquesta proposta és la
que finalment es contempla com l’alternativa escollida respecte el traçat de la nova línia
ferroviària, per ser més integrada en les propostes globals que es formulen pel nou Pla
d’ordenació urbanística municipal.
Camins. Segons la base cartogràfica Municipis amb camins ramaders del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, actualitzada el febrer de 2010,
Canyelles conté camins ramaders però sense classificar en el moment de la consulta.
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.
Un dels camins més antics que encara es pot seguir és la Carrerada Reial o carrerada
de la Cerdanya que transcorre per la Cogullada per la carena de la Serra del Cavall fins al Coll
de l’Àliga amb una derivació fins a Canyelles.
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L’antiga “carretera”, o camí carreter a Vilanova, seguia un recorregut diferent a l’actual:
sortia de Canyelles cap a Cal Deus, seguia fins al corral Nou, la Costa dels Barrals i d’aquí
passava cap a Mas Artís, ja en terme municipal de Vilanova i la Geltrú, i al Mas d’en Puig i
Vilanova. Aquesta carretera va ser desviada a la primera meitat del segle XVIII adoptant el
traçat actual de la C-15. Actualment aquesta ruta es pot seguir i fins i tot enllaça amb el GR-92,
encara que ja dins el terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
Per la carena que envolta el municipi hi transcorre el GR 92-3 des del peu del cingle del
Conjunt Monumental d’Olèrdola, passant per Daltmar, la Penya de l’Escofet, el Puig de l’Àliga i
el Turó de les Tres Partions on es desvia cap a l’est en direcció Torrelletes (Castellet i la
Gornal).Des d’aquest tram del GR 92-3 hi ha una vista panoràmica única de tot el municipi de
Canyelles.
Per Canyelles hi passa el PR-C 143 que prové de Sant Pere de Ribes, passa pel
Montgròs per travessar Canyelles en direcció al Puig de l’Àliga i va cap a Castellet i la Gornal.
Concretament, entra al municipi per la part sud-est, al costat del Puig del Montgròs, segueix
passant per les Cases Noves i paral·lel al torrent del Prubí fins arribar al nucli de Canyelles, on
el travessa en direcció nord-oest paral·lel encara al torrent. Després creua la Plana del Violí i
puja en direcció nord fins arribar a la urbanització La Cogullada, d’allà segueix en direcció
Daltmar on el traçat ressegueix el límit municipal de Canyelles amb Olèrdola, passant pel Puig
de l’Àliga fins arribar al terme municipal de Castellet i la Gornal.
A partir d’aquests senders, des del Centre d’Interpretació del Romanticisme del Garraf
s’han dissenyat dues rutes de natura. La primera surt de Canyelles, puja pel camí de la
Cogullada i gira cap a Cal Domingo, passa per Cal Fort i segueix cap al sud cap a Cal
Carretero, Mas Rossell i torna a Canyelles pel bosc del Collet. El segon recorregut, més llarg, té
el mateix punt de sortida, arriba fins a la Cogullada, continua cap a Daltmar i segueix el GR 923 fins al Puig de l’Àliga on es desvia cap al sud per després girar cap a l’est passant per Cal
Muntaner, Cal Català i enllaçar amb la ruta anterior al Bosc del Collet fins al 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 i de lleure, com pel desplaçament
veïnal. Aquests itineraris també representen la possibilitat de descobrir el patrimoni històric,
arquitectònic i natural a les persones que els segueixen.
Segons dades de l’estudi del Pla d’us públic dels parcs del Garraf, Olèrdola i Foix
realitzat per Lavola – Companyia de Serveis Ambientals, el gener de 2009, es preveuen en un
futur una sèrie d’itineraris de petit recorregut (PR) i senders locals (SL) per aquests tres parcs,
sent els del Parc d’Olèrdola els seguits:
-

PR-C 143 Sender de Sant Pere de Ribes (previst)

-

PR-C 148 Sender del Castell del Foix (previst)

-

PR-C 151 Sender de la Granada (previst)

-

PR-C Ruta de l’aigua i el vi (previst)

-

SL Vilafranca – Castell d’Olèrdola (previst)

-

SL Forns i fonts (previst)

-

SL Canyelles (previst)

Transport públic. Pel que fa a la xarxa de transport col·lectiu, el municipi de Canyelles
disposa de tres tipus de transport públic: autobús 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 que ofereix dues línies interurbanes que connecten Canyelles
amb els diferents nuclis. Aquestes són:
-

Vilanova – Vilafranca – Vilanova:

Té parades als municipis de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes,
Canyelles, Olèrdola i Vilafranca del Penedès.
La direcció Vilanova – Vilafranca de dilluns a divendres feiners consta de 9
expedicions amb cobertura per tot el dia, des de les 6:35h fins les 19:20h (horaris de sortida
de Vilanova). Per als dissabtes feiners, consta de 3 expedicions pel matí, a les 8:00, a les
10:00 i a les 11:45 (horaris de sortida de Vilanova).

Informe de Sostenibilitat Ambiental

17

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

I la direcció Vilafranca – Vilanova de dilluns a divendres s’hi efectuen 9 expedicions
des de les 7.05h fins les 19.55h (horaris de sortida de Vilafranca) de les quals no més dues
expedicions efectuen parada a Sant Pere de Ribes i Sitges (les hores 11:45 i 19:55 de sortida
de Vilafranca). Per als dissabtes feiners també hi ha 3 expedicions pel matí, a les 9:05, a les
11:10 i a les 13:00 (horaris de sortida de Vilafranca) de les quals dues efectuen parada a
Sant Pere de Ribes i Sitges (9:05 i 13:00 de sortida de Vilafranca).
Ens tots dos casos, els dies festius, Canyelles no disposa de servei d’autobús.
-

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.
La direcció Sitges – Vilafranca consta de tres expedicions de dilluns a divendres, a
les 11:10, a les 14:00, a les 8:30 els dies no lectius del curs escolar, o a les 9:10 els dies
lectius del curs escolar (horaris de sortida de Sitges). A més hi ha una expedició de dilluns a
divendres no lectius del curs escolar que surt de Sitges a les 7:40 i acaba a Olivella.
La direcció Vilafranca – Sitges consta de tres expedicions de dilluns a divendres
feiners a les 10:30, 13:00 i 15:05 (horaris de sortida de Vilafranca).
Els dissabtes i festius aquesta línia no té serveis.
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. Aquesta té parades a: Barcelona (pl. Catalunya), Barcelona (pl. Espanya),
Residència Bellvitge, Sitges, Sant Pere de Ribes, Les Roquetes, Vilanova i la Geltrú (estació de
tren), Cubelles, Vilanova i la Geltrú (estació de tren), Canyelles (centre), Olèrdola i Vilafranca
del Penedès (estació bus). Dóna servei de dilluns a diumenge i en tots dos sentits.
De diumenge a dijous, excepte vigílies de festius la direcció Barcelona – Vilafranca té 5
expedicions que passen per Canyelles, a les 00:11, a les 01:11, a les 02:11, a les 03:11 i a les
04:11, de les quals les dues primeres tenen origen a Vilanova i la Geltrú. La direcció Vilafranca
– Barcelona té també 5 expedicions que passen per Canyelles, a les 00:41, 01:41, 02:41, 03:41
i 04:41, les dues últimes de les quals acaben a Vilanova i la Geltrú.
Divendres, dissabtes i vigílies de festius, el nombre d’expedicions i el seu origen i final
és el mateix, però els horaris de pas per Canyelles són: 00:11, 01:11, 02:11, 03:11 i 04:11
direcció Barcelona – Vilafranca i 00:41, 01:41, 02:41, 04:05 i 05:05 direcció Vilafranca –
Barcelona.
Finalment, el municipi disposa d’un servei de transport escolar gestionat pel Consell
Comarcal del Garraf cap als diferents centres educatius, el CEIP Sant Nicolau (Canyelles) i
l’IES Dolors Mallafrè i Mos, l’IES Lluch i Rafecas i l’IES Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú).
Per al CEIP Sant Nicolau existeix la ruta 13A que efectua 5 parades a la urbanització
Califòrnia i té una durada de 30 minuts, i la ruta 13B, que uneix les urbanitzacions de Can
Roca, Les Palmeres i Muntanya del Mar amb el centre i té una durada de 15 minuts.
La ruta que i neix Canyelles amb l’IES Joaquim Mir (04A) té una durada de 30 minuts i
4 parades a Canyelles; a la urbanització Les Palmeres, a la carretera de Vilafranca / rotonda, a
la carretera de Vilafranca / Cal Tano i a la urbanització de Califòrnia.
La ruta cap als IES Dolors Mallafrè i Lluch i Rafecas (04B) efectua parada a Les
Amèriques, Vora Sitges, ctra. Vilafranca / rotonda, ctra. Vilafranca / Cal Tano, C/ del Torrent del
Capó, urbanització Califòrnia (supermercat) i urbanització Les Palmeres (entrada).
Mobilitat. A la taula següent es representen les dades de l’estudi de mobilitat obligada
(EMO) disponibles a d’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) per Canyelles, on
s’inclouen els desplaçaments diaris originats per motiu de treball o estudi cap a o des del
municipi.
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Taula 3.11. Mobilitat obligada per desplaçaments diaris residència – treball/estudi a
Canyelles.
Any

1986

1991

1996

2001

Desplaçaments dins

132

133

120

221

Desplaçaments a fora

70

148

391

738

Desplaçaments des de fora

120

153

111

177

Total

322

434

622

1.136

Desplaçaments dins

39

1

56

11

Desplaçaments a fora

91

120

165

84

Desplaçaments des de fora

2

11

13

0

Total

132

171

234

95

TOTAL

454

605

856

1.231

Mobilitat per motius de treball

Mobilitat per motius d’estudis

Font: IDESCAT, 2009.

La mobilitat per motius de treball a Canyelles ha augmentat considerablement al llarg
dels anys, sobretot pel que fa als desplaçament cap a fora del municipi, els quals s’han
multiplicat pràcticament per 10 en 15 anys. Tot i que no tant com els desplaçaments cap a
l’exterior, els desplaçaments intens i cap a Canyelles també han augmentat (excepte l’any 1996
en que van disminuir respecte al 1986 ); concretament un 67% els primers i un 48% els segons
en el mateix període.
Per raó d’estudis, els desplaçaments intramunicipals han estat importants als anys
1986 i 1996, però baixos al 1991 i 2001. Respecte 1986, el 2001 aquests desplaçaments van
baixar un 72%. Els desplaçaments a fora i cap a Canyelles van augmentar de 1986 a 1996,
però van disminuir al 2001, un 8% en el primer cas i un 100% en el segon (els desplaçaments
al 2001 són nuls).
Així doncs, el 2001, a Canyelles els fluxos de desplaçaments derivats de la mobilitat
obligada es donen bàsicament cap a fora del municipi. Dels 1.231 desplaçaments diaris
produïts al municipi, el 66,78% (822 desplaçaments) es produeixen cap a fora del municipi, el
18,85% (232 desplaçaments) són interns i el 14,38% (177 desplaçaments) són cap a
Canyelles.
L’estudi de mobilitat obligada també dóna dades sobre el mitjà de transport utilitzat i la
procedència/destinació dels desplaçaments per raó de treball i estudi. A la taula 3.12 es poden
veure les 10 destinacions cap a les que es generen més desplaçaments des de Canyelles, i els
10 municipis de procedència des d’on es generen més desplaçaments cap a Canyelles.
Taula 3.12. Mobilitat obligada per desplaçament residència – treball/estudi l’any 2001.
DESPLAÇAMENTS

TOTAL

Desplaçaments a altres municipis
Vilanova i la Geltrú

280

Barcelona

140

Vilafranca del Penedès
Sant Pere de Ribes
Sitges

1

1
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TOTAL
1

El Prat del Llobregat

15

Santa Margarida i els Monjos

1

1

Gavà

14
10

1

7

1

7

Olèrdola

Cubelles

Desplaçaments des d’altres municipis
Vilanova i la Geltrú

1

Sant Pere de Ribes

84

1

30

1

Barcelona
Sitges

10

1

7

Cubelles

1

1

7

1

Santa Coloma de Gramanet
Vilafranca del Penedès

1

6
5

1

L’Hospitalet de Llobregat
1

Castellet i la Gornal
1

Terrassa

3
3
3

1

Desplaçaments només per motius de treball

Font: IDESCAT, 2009.

Així, Vilanova i la Geltrú, Barcelona i Vilafranca del Penedès són els tres municipis cap
on es generen més desplaçaments (més del 61%) tant per motius d’estudi com de treball,
seguits per, Sant Pere de Ribes, Sitges, el Prat de Llobregat, Sant Margarida i els Monjos,
Gavà, Olèrdola i Cubelles on els desplaçaments són només per motius de treball. Els
desplaçaments cap a Canyelles provenen majoritàriament de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de
Ribes, que concentren més del 64% dels desplaçaments atrets pel municipi, seguits de
Barcelona, Sitges, Cubelles, Santa Coloma de Gramanet, Vilafranca del Penedès, l’Hospitalet
de Llobregat, Castellet i la Jornal i Terrassa. En aquest cas, tots són desplaçaments per motius
de treball.
Filament, analitzant els fluxos per mitjà de transport, el transport més utilitzat en tots els
casos és el transport individual. Tot i així, hi ha clares diferències entre la tipologia de transport
utilitzat en funció del desplaçament realitzat. Pel que fa al desplaçament intern al municipi, el
63,36% (147 desplaçaments) són transports individuals, el 12,5% (29 desplaçaments) són a
peu i el 5,17% (amb 12 desplaçaments) transport col·lectiu. Els desplaçaments a altres
municipis es produeixen bàsicament amb transport individual en un 75,67% dels casos seguits,
amb un 6,81%, del transport individual i col·lectiu, i, amb el 4,62%, del transport només
col·lectiu. Finalment, pel que fa als desplaçament des d’altres municipis, hi predomina el
transport individual amb un 90% (158 desplaçaments) i el transport col·lectiu en un 7,34% (13
desplaçaments) dels casos (veure taula 3.13).
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Taula 3.13. Mobilitat obligada per mitjà de transport l’any 2001.

No aplicable

No es desplaça

Altres mitjans

A peu

Individual i
col·lectiu

DESPLAÇAMENTS

Només col·lectiu

Només individual

Mitjans de transport

Total

Desplaçaments interns

147

12

2

29

1

32

9

232

Desplaçaments a altres municipis

622

38

56

1

3

0

102

822

Desplaçaments
municipis

158

13

1

0

0

0

5

177

des

d’altres

Font: IDESCAT, 2009.

3.1.3. Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general
Hàbitats de Catalunya. Els hàbitats són aquelles zones terrestres o aquàtiques
diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques. Per aquest
motiu tenen un interès especial des de la perspectiva de l’ecologia ja que defineixen
territorialment una característica abiòtica i biòtica de cada espai que porta associada una
qualitat d’interpretació ecològica del lloc.
D’aquesta manera, a partir de la cartografia dels Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (full
447, darrera actualització el desembre de 2003 i data d’actualització parcial el desembre de
2007), disponible al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, al terme municipal de
Canyelles s’hi troben 18 hàbitats de Catalunya, essent el grup de Terres agrícoles i àrees
antròpiques el de major recobriment (41,91% de la superfície del municipi), on s’inclouen els
conreus herbacis extensius de secà, les vinyes, els fruiters alts de secà, etc. i amb un gran
recobriment les àrees urbanitzades amb claps importants de vegetació natural. A continuació,
amb un 19,99% de recobriment, trobem els Boscos, on s’inclouen les pinedes de pi blanc i
rouredes de roure valencià amb menys abundància. La Vegetació arbustiva i herbàcia
representa el 17,68% de recobriment, on hi dominen les màquies i garrigues amb margalló, les
bosquines de pi blanc i les brolles de romaní, entre d’altres. Finalment, i amb tant sols un 0,75%
de recobriment, es troben els cingles i penyals calcaris i pedrusques de baixa muntanya (veure
taula 3.14. i imatge 3.7).
Taula 3.14. Hàbitats de Catalunya presents al municipi de Canyelles
Codificació Classificació Hàbitats de Catalunya

Superfície
ha

%

31y

Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer
(Rubus ulmifolius), ... de terra baixa (i de l’estatge
montà)

6,61

0,58

32ae

Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents
de colonització

40,30

3,53

Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops
humilis), llentiscle (Pistacea lentiscus), ullastre (Olea
europaea var. Sylvestris),... de les contrades
mediterrànies càlides

160,58

14,05

32u

Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) –i
timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum),
bufalaga (Thymelaea tincoria),... calcícoles de terra
baixa

16,33

1,43

34g

Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides),

3,58

0,31

32h

Vegetació
arbustiva i
herbàcia
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Superfície

Codificació Classificació Hàbitats de Catalunya

ha

%

amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella
blanca),... xeromesòfils, de sòls profunds de terra
baixa i de la baixa muntanya mediterrània
Comunitats dominades per càrritx, de les contrades
càlides de terra baixa

34j

24,19

2,12

251,59

22,01

Rouredes de roure valencià (Quercus faginea o
hibrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc
plujosa (i de terra baixa)

3,53

0,31

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc
de càrritx (Ampelodesmos mauritanica)

23,04

2,02

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc
de màquies o garrigues amb ullastre (Olea europaea
var. sylvestris) i margalló (Chamaerops humilis) de les
contrades mediterrànies càlides

257,87

22,56

284,44

24,88

Pedrusques de la baixa muntanya mediterrània,
catalano-occitanes

4,05

0,35

Cingles i penyals
mediterrànies

6,67

0,58

Total Roques, tarteres, glaceres i coves

10,72

0,94

82c

Conreus herbacis extensius de secà

17,04

1,49

83a

Fruiterars alts predominantment de secà: conreus
d’oliveres (Olea europaea), d’ametllers (Prunus
dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),...

9,65

0,84

Vinyes

106,88

9,35

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació
ruderal associada

134,63

11,78

86b

Àrees urbanitzades
vegetació natural

284,34

24,88

86d

Llocs arqueològics

0,51

0,04

87a

Conreus abandonats

43,27

3,79

596,32

52,17

1

100

Total Vegetació arbustiva i herbàcia
41n
42ak

Boscos

42z
Total Boscos
61c
62a

83d
86a

Roques,
tarteres,
glaceres
coves

i

Terres
agrícoles i
àrees
antròpiques

Total Terres agrícoles i àrees antròpiques
TOTAL

calcaris

amb

de

claps

les

contrades

importants

de

1.143,07

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia dels hàbitats de Catalunya 1:50.00, per fulls de tall
1:50.000 disponibles al DMAH, 2010.

1

El resultat de la suma de la superfície de tots els hàbitats és diferent al total de la superfície del municipi (1.422,88 ha) perquè a l’hora
de fer l’anàlisi cartogràfica del Hàbitats de Catalunya només s’han tingut en compte els recobriments majoritaris dels polígons amb
registres múltiples.
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Imatge 3.7. Hàbitats de Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat
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Hàbitats d’Interès Comunitari. Els Hàbitats d’Interès Comunitari es defineixen, a la
Directiva d’hàbitats, com aquells que entre els hàbitats naturals compleixen alguna d’aquestes
característiques: estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la
Unió Europea, tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de
tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa, o són exemples representatius d'una o diverses
de les sis regions biogeogràfiques de la UE, és a dir, l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental,
la macaronèsica i la mediterrània. No són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats, és a dir,
allò que s’ha de garantir és la conservació d’unes mostres territorials d’aquests hàbitats
mitjançant la seva inclusió en la xarxa d’espais Natura 2000.
Els hàbitats d’Interès Comunitari apareixen en un llistat a l’Annex I de la Directiva
97/62/CE.A Catalunya han estat identificats 94 hàbitats d'interès comunitari, dels quals 22 són
prioritaris.
Així doncs, a partir de la cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari 1:50.000 versió 2
(2008-12), darrera actualització 31/12/2012, disponible al web del Departament de Territori i
Sostenibilitat, a Canyelles apareixen 7 hàbitats d’interès comunitari: Alzinars i carrascars
(9340), Pinedes mediterrànies (9540), Matollars termomediterranis i predesèrtics (5330),
Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola (8210), Rouredes ibèriques de roure valencià
(Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) (9240), Tarteres de l’Europa meridional
amb vegetació poc o molt termòfila (8130), i Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (TheroBrachypodietalia) (6220). D'aquests 7 hàbitats únicament el darrer esmentat és prioritari.
L’HIC majoritari a Canyelles són les Pinedes mediterrànies (9540), seguit dels Matollars
termomediterranis predesèrtics (5330), que representen el 52% i el 35,9% del total d’HIC del
municipi, respectivament. Cal mencionar la petita superfície que ocupen els HIC Rouredes
ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) (9240), i
Alzinars i carrascars (9340), que suposen el 0,1% i el 0,8% dels HIC presents, respectivament.
Finalment, tot i la poca superfície corresponent a Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia) (6220), només el 4,4%, cal destacar que es tracta d’un hàbitat
d’interès comunitari prioritari (veure taula 3.15).
A la Imatge 3.8 es pot veure on es localitzen els HIC al municipi de Canyelles. Cal fer
notar que, tot i que hi ha 7 HIC al municipi, a la imatge només n’apareixen 6, ja que només
s’han dibuixat els de recobriment majoritari en cada polígon. Els polígons que tenien més d’un
HIC amb el mateix recobriment i, aquests, eren els majoritaris, s’han marcat sobreposant-hi una
trama.
Taula 3.15. Hàbitats d’interès comunitari presents al municipi de Canyelles
Codi HIC

Hàbitat

5330

Matollars
predesèrtics

Prioritari/No prioritari

Superfície
ha

%

No prioritari

228,28

35,9

8130

Tarteres de l’Europa meridional amb
No prioritari
vegetació poc o molt termòfila

21,53

3,4

8210

Costers rocosos calcaris amb vegetació
No prioritari
rupícola

21,96

3,5

9240

Rouredes ibèriques de roure valencià
(Quercus faginea) i roure africà No prioritari
(Quercus canariensis)

0,64

0,1

9540

Pinedes mediterrànies

330,43

52,0

9340

Alzinars i carrascars

4,95

0,8

6220

Prats mediterranis rics en anuals,
Prioritari
basòfils (Thero-Brachypodietalia)

27,66

4,4

532,77

100

Totals

termomediterranis

i

No prioritari

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari 1:50.000 versió 2
(2008-12), darrera actualització 31/12/2012. Departament de Territori i Sostenibilitat, 2016.
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Biodiversitat. La base conceptual manté que, idealment, podem considerar les zones
eminentment urbanes com a sistemes ecològics profundament transformats pels humans, els
quals en són l’espècie dominant. L’ecosistema urbà podem considerar-lo com un sistema amb
un nivell de pertorbació molt alt en relació a les necessitats d’altres espècies i un sistema amb
nivells de diversitat biològica relativament baixos. D’altra banda, les zones de conreu, en
comparació a les zones urbanes, són zones menys pertorbades o pertorbades amb menys
intensitat, però amb una clara influència antròpica. Els nivells potencials de diversitat són, de
manera general, superiors als de les zones urbanes, tot i que no deixen de ser relativament
baixos per les pròpies limitacions que imposa l’activitat agrícola. Finalment, les zones de
vegetació amb estructura herbàcia, arbustiva i arbòria tenen nivells de pertorbació antròpica
potencialment més baixos que els fins ara considerats, tant pel que fa a la quantitat com a la
intensitat i freqüència. Contràriament, la diversitat és potencialment més alta. Aquests espais,
els espais biodiversos, són espais on l’estructura de la vegetació pot arribar a representar
diferents graus de complexitat, que es tradueixen en possibilitats de diversitat de condicions i
recursos que afavoreixen una més alta riquesa i diversitat d’espècies i ecosistemes.
Per tant la biodiversitat del municipi està lligada als sistemes ecològics presents. Així,
caldrà considerar especialment les espècies vegetals potencials més rellevants dels hàbitats
predominants, que, en el cas del municipi de Canyelles són les màquies i garrigues amb
margalló, llentiscle, ullastre, de les contrades mediterrànies càlides, les pinedes de pi blanc
amb sotabosc de màquies o garrigues amb ullastre i margalló de les contrades mediterrànies
càlides, les vinyes i les bosquines de pi blanc procedents de colonització sense obviar la
menció a les espècies potencials de la resta d’hàbitats.
Pel que fa a les màquies i garrigues estan formades per un estrat arbustiu amb
presència de coscoll (Quercus coccifera), llentiscle (Pistacia lentiscus), les dues més
abundants, arçot (Rhamnus lycioides), margalló (Chamaerops humilis), ullastre (Olea europaea
var. sylvestris), vidiella (Clematis flammula), lleteresa arbòria (Euphorbia dendroides), aladern
(Rhamnus alaternus) i càdec (Juniperus oxycedrus) i un estrat herbaci amb presència de rogeta
(Rubia peregrina), esparreguera boscana (Asparagus acutifolius), frare cugot (Arisarum
vulgare) i llistó (Brachypodium retusum).
L’hàbitat de les pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues està format
per una única espècies arbòria i per tant dominant, el pi blanc (Pinus halepensis) i quatre
espècies arbustives: garric (Quercus coccifera), el més abundant, margalló (Chamaerops
humilis), ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i arçot (Rhamnus lycioides).
Pel que fa als conreus de vinya, l’espècie cultivada, i per tant la més abundant, és la
Vitis vinifera (la vinya), tot i així, s’hi troben espècies herbàcies no desitjades per la pràctica del
conreu, com són: ravenissa blanca (Diplotaxis eurocoides), en aquest cas l’espècie dominant,
blet (Chenopodium album), marxant (Amaranthus retroflexus), canyota (Sorghum halepense),
gram (Cynodon dactylon), corretjola (Convolvulus arvensis), lleteresa (Euphorbia segetalis),
boixac (Calendula arvensis), morró vermell i morró blau (Anagallis arvensis), cereix (Setaria
verticillata) i lletsó fi (Sonchus tenerrimus).
I pel que fa a les bosquines de pi blanc procedents de colonització, només trobem una
única espècies arbòria, el pi blanc (Pinus halepensis) sense presència d’un estrat arbustiu.
Altres espècies potencials presents en els hàbitats no mencionats són el càrritx
(Ampelodesmos mauritanica) i el romaní (Rosmarinus officinalis).
Per la descripció referent a la composició faunística del municipi de Canyelles no s’ha
trobat cap estudi concret pel municipi. La informació disponible procedeix d’un estudi faunístic
del Parc Natural d’Olèrdola realitzat per la Diputació de Barcelona. Com que part del Parc
d’Olèrdola està inclòs al municipi de Canyelles, s’ha fet l’aproximació que el mateix tipus de
fauna es podrà trobar potencialment a la resta d’ambients agrícoles i forestals de Canyelles.
Així doncs, segons l’estudi La fauna al Parc d’Olèrdola, disponible al web de la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, es classifica la fauna segons si és fauna
invertebrada o fauna vertebrada. Per la primera es descriuen els ropalòcers (papallones
diürnes) i pel segon grup es descriu l’herpetofauna (amfibis i rèptils), les aus i els mamífers.
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Imatge 3.8. Hàbitats d’Interès Comunitari a Canyelles

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia pròpia i disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat
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Pel que fa els invertebrats ropalòcers (papallones diürnes) les espècies presents al
Parc són: papiliònids, pièrids, satírids, nimfàlids, licènids i hespèrids. Quant a l’abundància, hi
ha un predomini clar tant en nombre d’espècies com d’individus de les famílies de satírids i
licènids.
Pel que fa a les espècies d’herpetofauna, la major part són típicament mediterrànies i
amb un caràcter bastant termòfil. Les espècies d’amfibis localitzades al parc d’Olèrdola són la
salamandra (Salamandra salamandra), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d’esperons
(Pelobates cultripes), la granoteta de punts (Pelodytes punctatus), el gripau comú (Bufo bufo),
el gripau corredor (Bufo calamita), la reineta (Hyla meridionalis), i la granota verda (Rana
perezi).
Els rèptils, molt més abundants, es troben representats per la tortuga mediterrània
(Testudo hermanni), reintroduïda recentment al Garraf i que antigament havia estat present, el
dragó comú (Tarentola mauritanica), el dragó rosat (Hemidactylus turcicus), el vidriol (Anguis
fragilis), el lludrió llistat (Chalcides striatus), el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la
sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), el sargantaner gros (Psammodomus algirus), el
sargantaner petit (Psammodromus hispanicus), la serp de ferradura (Coluber hippocrepis), la
serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp de meridional (Coronella girondica), la serp
blanca (Elaphe scalaris), la serp d’aigua (Natrix maura) i l’escurçó ibèric (Vipera latasti).
Pel que fa al grup de les aus, s’especifica la fenologia i l’estatus de cada espècie
present al Parc. La fenologia indica si l’espècie és accidental, esporàdica, hivernant, migradora
o sedentària i l’estatus especifica si és freqüent, molt freqüent, ocasional, poc freqüent o rara.
Es destaquen les espècies molt freqüents, que són: la perdiu roja (Alectoris rufa), el gavià
argentat de potes grogues (Larus cachinnans), la tórtora (Streptopelia turtur), el cucut (Cuculus
canorus), l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), el falciot negre (Apus apus), l’oreneta
vulgar (Hirundo rustica), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), el cargolet (Troglodytes
troglodytes), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), el bitxac comú (Saxicola torquata), la merla
blava (Monticola solitarius), la merla (Turdus merula), el tord comú (Turdus philomelos), la
tallareta cuallarga (Sylvia undata), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), la mallerenga
carbonera (Parus major), l’estornell negre (Sturnus unicolor), el gafarró (Serinus serinus), el
verdum (Carduelis chloris) i la cadernera (Carduelis carduelis). El llistat complert d’espècies
d’aus presents al Parc d’Olèrdola es pot consultar a l’annex 2.
Pel que fa als grups d’espècies de mamífers s’hi poden trobar: els insectívors com
l’eriçó vulgar (Erinaceus europaeus), molt rar de trobar, la musaranya nana (Suncus etruscus), i
la musaranya vulgar (Crocidura russula) abundant a tot el parc, tant als conreus com als boscos
i a les garrigues. També s’hi troben 4 espècies diferents de quiròpters: el ratpenat orellut
(Plecotus auritus), la ratapinyada pipistrella (Plecotus pipistrellus), el ratpenat gran de ferradura
(Rhinolophus ferrum-equinum) i el ratpenat de schreiber (Rhinolophus hipposideos); carnívors,
com la guineu (Vulpes vulpes) capaç de viure en qualsevol hàbitat, la fagina o gorja blanc
(Martes foina), que es pot considerar escassa però repartida per tots els indrets rocosos del
parc, la mostela (Mustela nivalis) present en tot el parc també, el toixó (Meles meles), que es
troba als boscos i màquies, i la geneta o gat (Genetta genetta). Pel que fa als artiodàctils es
troba el Porc Senglar (Sus scrofa) i un el grup de lagomorfs, el conill (Oryctolagus cunniculus) i
el talpó (Pitymis duodedimcostatus) present en tots els medis oberts, típic sobretot dels
conreus.
Espècies protegides. Per la realització del llistat d’espècies protegides al municipi no
s’ha trobat cap estudi concret. A partir de la biodiversitat potencial comentada a l’apartat
anterior es compara amb la base de dades del Patrimoni Natural (Protnat) del Departament de
Medi Ambienti i Habitatge aquelles espècies que estan protegides per alguna normativa, i que,
per Canyelles, són potencialment presents al municipi.
A l’annex 3 es pot consultar el llistat complet d’espècies protegides potencialment
presents al municipi de Canyelles.
Espais Naturals Protegits. 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 troba un espai inclòs al Pla d’espais
d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, l’espai d’Olèrdola.
L’espai protegit d’Olèrdola té una superfície total de 606,69 ha i el 54,3% (329,50 ha) es
troba dins el municipi de Canyelles. Aquest espai protegit forma part de l’espai xarxa Natura

Informe de Sostenibilitat Ambiental

27

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

2000 “Serres del Litoral Central” que té una superfície de 25.132 ha, de les quals 341,32 es
troben dins del municipi. Aquesta superfície representa aproximadament el 24% del municipi,
però tant sols l’1% de l’espai xarxa Natura 2000 (veure imatge 3.9).
Imatge 3.9. Espais naturals protegits a Canyelles

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia pròpia i disponible al Departament de Territori i
Sostenibilitat

Segons la informació disponible al web de la Diputació de Barcelona, el Parc d’Olèrdola
forma part també de la xarxa de Parcs Naturals que gestiona la Diputació, coincidint (gairebé
amb la totalitat dels límits) amb l’àmbit del PEIN.
El Pla especial de protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola
(PEPMFP) 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.
A més, el terme municipal abasta una petita part de l’àmbit del Massís del Garraf, el
qual disposa d’un Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge (PEPMFP) de l'espai
natural del Garraf aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
24 de maig i 16 de desembre de 1986 i publicat al DOGC número 805 de 18 de febrer de 1987.
Aquest va ser modificat per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 22 de
novembre de 1995 i publicat al DOGC número 2.157 de 22 de gener de 1996, i per acord de la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 19 de novembre de 2001 i publicat al DOGC número
3.592 d'11 de març de 2002.
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A més, la Diputació de Barcelona fa una proposta de Pla d’ús Públic dels Parcs del
Garraf, d’Olèrdola i Foix per ordenar totes les activitat en el lleure que es desenvolupen dins
aquests Parcs, alhora que és una eina per al desenvolupament socioeconòmic dels municipis
que els integren.
Pel que fa a les forests gestionades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, cal
dir que no se’n troba cap dins del terme municipal de Canyelles, segons la cartografia
disponible al propi Departament.
I, pel que fa a les Àrees d’interès faunístic, el terme municipal n’inclou una que es
correspon amb una àrea de campeig de l’àliga cuabarrada situada a l’extrem oest del municipi.
Connectivitat ecològica. Durant els darrers anys s'ha fet palès que la conservació del
patrimoni natural i de la biodiversitat que en forma part no podia limitar-se a les aproximacions
estructurals i estàtiques, com generalment són les dels espais naturals protegits, sinó que havia
d'incorporar tots els aspectes dinàmics i funcionals inherents als sistemes naturals de tot el
país, entre els quals destaca la connectivitat ecològica.
D’acord amb l’estudi Proposta de delimitació dels àmbits de connectivitat entre els
espais d’interès natural (PEIN i Xarxa Natura 2000) (ARDA, 2007) encarregat pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge, Canyelles no conté cap espai d’interès connector ecològic.
Segons aquest estudi, però, existeix un àmbit de connectivitat, l’Eix Muntanyós de
l’Ordal – el Foix, que uneix Olèrdola a l’espai de la xarxa Natura 2000 Serres del Litoral Central
i que limita just amb el terme de Canyelles pel nord. Segons l’estudi Proposta de planificació
ecològica per la regió metropolitana de Barcelona en base a la interpretació estratègica de
Forman (2004) i l’avaluació paramètrica derivada de l’índex d’aptitud territorial (Barcelona
Regional, 2005), (Mayor i BR, 2006) a Canyelles no hi ha cap connector ecològic definit ni cap
corredor fluvial, tot i que aquest estudi delimita un connector entre els espais protegits
d’Olèrdola i el Massís del Garraf pel nord, i un connector entre Olèrdola, el Foix, el MontmellMarmellar i les Capçaleres del Foix a l’oest (veure imatge 3.9).
Per últim, segons el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, es proposen alguns
connectors en l’apartat d’Espais oberts. Pel terme municipal de Canyelles es descriu un
connector amenaçat per continus urbans i un corredor fluvial. Pel que fa al primer, aquest se
situa a la part sud-est del terme municipal, entre la urbanització de Les Amèriques (pertanyent
al municipi de Canyelles) i la urbanització del Mas Mestre (pertanyent al municipi d’Olivella).
Entre aquestes dues hi ha una massa boscosa que, segons el Pla, queda amenaçat pels
continus urbans (veure imatge 3.10.). La riera de Vilafranca es defineix com a corredor fluvial
per unir un dels espais de protecció especial de la vinya corresponent a la zona de Vilafranca
amb els espais PEIN d’Olèrdola i Serres del Garraf fins a desembocar al mar.
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Imatge 3.10. Connector amenaçat per continus urbans a Canyelles.

Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona, 2010.

També, i segons l’Annex 2 Estudi de detall dels punts crítics per a la connectivitat
ecològica de l’ISA del PTMB, Canyelles se situa en una espai de connexió ecològica entre la
plana litoral del Garraf i la depressió del Penedès que es troba afeblida pel front gairebé continu
d’urbanitzacions de Canyelles i Olivella (Fitxa Canyelles 03 del document citat). Els espais més
significatius són la riera de Vilafranca i el torrent de Prubí, així com els espais lliures entre la
urbanització de Califòrnia i la de Vora-Sitges. Per tant, les propostes de protecció i millora de la
connectivitat a Canyelles es presenten a continuació i a la imatge 3.11:
Afavorir el manteniment de l’activitat agrícola de la vall del fondo de Prubí, com
a principal garantia per tal de mantenir la connectivitat ecològica en una zona encerclada per
la urbanització (Potenciació de la gestió agrària).
Restaurar els boscos de ribera de la riera de Vilafranca, com a mesura tant per
millorar el seu paper de connector ecològic, com per potenciar els hàbitats per a la fauna
(Protecció de la connectivitat).
Dotar les urbanitzacions d’aquest sector, especialment les de Vora-Sitges i Les
Amèriques, de mesures d’actuació bàsiques de defensa en front dels incendis forestals, per
tal d’assegurar així tant la seguretat dels assentaments com la pervivència de la massa
forestal entre ambdues (Preservació i millora d’hàbitats d’interès).
En la mesura del possible, evitar el pas de noves infraestructures per la vall de
Prubí, clau per a la connectivitat ecològica de la zona. Si finalment l’espai ha d’acollir-les,
caldrà permeabilitzar-les de manera que l’espai pugui mantenir la seva funció connectora
actual (Permeabilització d’infraestructures i Protecció de la connectivitat).
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Imatge 3.11. Propostes de protecció i millora de la connectivitat a Canyelles.

Font: Annex 2 del ISA del PTMB, 2010.

Arbres monumentals. Segons el Mapa d’Arbres Monumentals disponible al web del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a Canyelles no hi ha cap arbre monumental.
3.1.4. Cicle de l’aigua
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’altra 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 sud-oest 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.
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Canyelles no té cap zona humida inclosa a l’inventari de zones humides de Catalunya
ni tampoc cap aqüífer protegit.
A través del Mapa interactiu de les masses d’aigua a Catalunya disponible a l’Agència
Catalana de l’Aigua, és pot fer una consulta interactiva de tota la cartografia i la informació de
les masses d’aigua associades al document IMPRESS que integra la caracterització i
informació de les masses d’aigua, n’analitza les pressions i impactes i avalua el risc
d’incompliment dels objectius de la Directiva marc de l’aigua.
Pel municipi de Canyelles les masses d’aigua presents corresponen a la riera de
Vilafranca i les aigües subterrànies del Garraf. Ambdues presenten, resultat de l’anàlisi de
pressions i impactes, un risc positiu d’incompliment d’objectius de la Directiva, de nivell mig en
el cas de la riera de Vilafranca (veure taula 3.16. i 3.17.).
Taula 3.16. Anàlisi de pressions i impactes a la riera de Vilafranca.
Anàlisi de pressions
Preses i rescloses

Nul·la

Endegaments

Nul·la

Captacions d’aigua

Nul·la

Regulació flux

Nul·la

Derivació a centrals hidroelèctriques

Nul·la

Zones urbanes en zona inundable

Nul·la

Zones extractives en zona inundable

Nul·la

Zones forestals en zona inundable

Nul·la

Abocaments industrials no biodegradables

Nul·la

Abocadors residuals urbans

Nul·la

Abocadors residuals industrials

Nul·la

Usos urbans

Baixa

Pastures intensives

Nul·la

Conreus intensius de cereals i farratge, conreus extensius de regadiu o en
zones plujoses

Nul·la

Conreus intensius d’hortalisses, flors, vinya, fruiters de secà, rosàcies i cítrics

Nul·la

Arrossars

Nul·la

Dejeccions ramaderes

Nul·la

Excedents de nitrogen de l’agricultura i ramaderia

Nul·la

Abocament de fangs d’EDAR

Nul·la

Sòls contaminats i potencialment contaminats

Nul·la

Vies de comunicació

Nul·la

Zones mineres i extractives

Nul·la

Runams salins

Nul·la

Espècies invasores

Nul·la

Fòsfor total d’EDARs

Nul·la
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Anàlisi de pressions
Càrrega orgànica (DQO) d’EDARs

Nul·la

DQO d’abocaments industrials

Nul·la

DQO de nuclis no sanejats

Nul·la

Descàrrega de sistemes urbans

Elevada

Fòsfor total d’abocaments biodegradables (total)

Nul·la

DQO d’abocaments biodegradables (total)

Mitjana

Anàlisi de totes les pressions

Elevada

Risc d’incompliment d’objectius de la Directiva
Anàlisis de pressions i impactes

Mig

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Taula 3.17. Anàlisi de pressions i impactes en la massa d’aigua subterrània Garraf.
Anàlisi de pressions
Aplicació de biosòlids (B)

Moderada

Zones urbanes i industrials (UI)

Moderada

Abocaments industrials (AI)

Alta

Sòls contaminats (SC)

Alta

Dipòsits controlats de residus (DR)

Moderada

Abocaments d’EDAR (AE)

Alta

Extraccions costaneres causants d’intrusió salina (IS)

Alta

Pressió total pel estat químic

Alta

Impactes potencials sobre la massa d’aigua
Vulnerabilitat

Alta

Impacte potencial estat químic

Alt

Impactes potencials sobre la massa d’aigua
Impacte comprovat estat químic

Alt

Impacte comprovat estat quantitatiu

Baix

Risc d’incompliment d’objectius de la Directiva
Risc sobre l’estat químic

Sí

Risc sobre l’estat quantitatiu

No

Risc total

Sí

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Abastament i distribució d’aigua. La xarxa d’abastament a la comarca del Garraf és
gestionada l’empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL), que és el gestor d’abastament d’aigua
potable en alta, és a dir, que capta, potabilitza i distribueix l'aigua potable fins els dipòsits de
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capçalera municipals. A partir d'aquest punt, el subministrament domiciliari o en baix el realitzen
els mateixos ajuntaments o la companyia subministradora a la que es tingui delegat el servei.
En l’abastament hi juga un paper important la Mancomunitat Intermunicipal PenedèsGarraf (MIPG), que gestiona la xarxa d’abastament en alta d’ATLL i vigila i fiscalitza els
pagaments pendents. La MIPG va ser l’entitat que va promoure l’arribada al Penedès i al Garraf
de l’aigua potabilitzada provinent d’Abrera.
A Canyelles, l’abastament es produeix a través d’una canonada d’ATLL situada a
l’extrem est del municipi de la qual surt un ramal que porta aigua cap al nucli urbà i les
urbanitzacions de Califòrnia, la Cogullada i Daltmar (amb impulsió totes tres).
A part de l’aigua d’ATLL, a Canyelles és important el subministrament a partir dels pous
que es troben repartits per tot el municipi. El més important és el pou Collado, que va donar ús
fins l’any 2003-2004 quan va ser contaminat i es va deixar d’utilitzar. Actualment ja no està
contaminat però no dóna servei d’abastament a Canyelles sinó a altres municipis. Existeix la
voluntat per part de l’Ajuntament de Canyelles de recuperar part d’aquesta font d’abastament,
ja que comporta un estalvi en els costos d’ATLL. El potencial dels abastaments locals en
matèria d’aigua a Canyelles és un element important a tenir en compte de cara a una certa
autosuficiència del municipi.
Més endavant es presenta un llistat dels pous del terme municipal de Canyelles on s’hi
especifica l’ús d’aquest, el tipus de captació, la propietat, l’aqüífer al que pertany, el cabal i el
volum màxim anual (veure taula 3.19.).
Pel que fa als cabals subministrats per ATLL, si es comparen els cabals subministrats
el 2015 respecte els subministrats deu anys enrere, el 2005, s'observa que aquests no ha variat
significativament (veure taula 3.18.). Val a dir que durant aquest període els cabals
subministrats sí que han patit certes variacions, amb augments d'aquestes quantitats (per
3
exemple, els 2007 es van subministrat un tota de 658.004 m al municipi) i posteriors
disminucions fins a cabals popers als subministrats deu anys enrere.
3

Taula 3.18. Cabals subministrats a Canyelles (m ).

Canyelles

2005

2015

554.536

585.799

Font: Ajuntament de Canyelles, a partir de les dades facilitades per SOREA, 2016.

Actualment Canyelles no disposa d’un sol gestor de subministrament d’aigua pels
diferents nuclis, ja que alguns són gestionats per l’Ajuntament i altres per companyies privades,
tot i que l’Ajuntament vol posar a concurs la concessió de l’abastament i el sanejament de
l’aigua per tal que estigui gestionat per una sola empresa.
En aquest sentit, el nucli històric de Canyelles, les Cases del Xum i la urbanització de
Nou Canyelles disposen de xarxa de subministrament d’aigua des de la canonada d’ATLL i des
de el dipòsit Collado, gestionada per l’Ajuntament. Hi ha una xarxa de distribució completa
d’uralita però amb unes pèrdues importants.
A les urbanitzacions de les Amèriques i Can Roca la xarxa de subministrament també
està gestionada per l’Ajuntament 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.
A la urbanització de Daltmar el subministrament es realitza mitjançant la impulsió
d’aigua provinent del nucli de Canyelles cap a la urbanització La Cogullada i posteriorment cap
a Daltmar. Està previst que des del municipi d’Olèrdola es pugui subministrar en alta a la
urbanització Daltmar a través d’una canonada i un 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 és Sorea.
La urbanització de la Cogullada té servei municipal d’abastament d’aigua gestionat per
l’Ajuntament. S’abasteixen d’aigua potable gràcies a la impulsió des del dipòsit Daltmar 1 situat
a l’extrem nord del nucli de Canyelles. El subministrament d’aigua potable quan es realitzi el
subministrament d’aigua d’ATLL des d’Olèrdola es farà per gravetat des de la urbanització
Daltmar.
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Taula 3.19. Relació de pous inscrits a les fitxes del Registre d’Aigües ubicats al terme municipal de Canyelles.
Ús de l’aigua

Propietat

Llera/aqüífer

Cabal
(l/s)

Volum
màxim anual
3
(m )

Subterrània-Pou

Reg i domèstic

Privat

Aqüífer del Garraf

0,01

308

B-0002004

Subterrània-Pou

Reg i domèstic

Privat

0,06

1.850

B-0002024

Subterrània-Pou

Reg i domèstic

Privat

0,07

2.100

C-0000489

Subterrània-Pou

Industrial

Privat

B-0002032

Subterrània-Pou

Reg

Privat

B-0002069

Subterrània-Pou

Reg, domèstic i ramader

Privat

B-0002022

Subterrània-Pou

Reg i domèstic

Privat

B-0002377

Subterrània-Pou

Reg

Privat

B-0002372

Subterrània-Pou

Reg

B-0002369

Subterrània-Pou

B-0002058

Central

Tipus
captació

B-0002061

de

Aqüífer del Garraf

6.387
0,2

6.720

0,2

6.400

0,01

308

Aqüífer del Garraf

0,03

1.000

Privat

Aqüífer del Garraf

0,09

2.900

Reg

Privat

Aqüífer del Garraf

0,01

3.600

Subterrània-Pou

Reg

Privat

Aqüífer del Garraf

0,04

1.500

B-0070263

Subterrània-Pou

Reg

Privat

Torrent Prubí

6,25

197.100

Can Roca

Subterrània-Pou

Reg i domèstic

Privat

Garraf-Bonastre

0,069

2.190

B-0002334

Subterrània-Pou

Reg

Privat

Aqüífer del Garraf

0,2

6.900

Associació
de
propietaris
urbanització Can Roca

Subterrània

Abastament

Privat

30.000

Pou Les Amèriques

Subterrània

Abastament

Ajuntament

7.000

Cal Domingo

Subterrània

Agrícola

Privat

Pou Collado

Subterrània

Abastament

Privat

Bonafria pujada del Milà

Subterrània

Agrícola

Pou Casa Simó torrent de Cal
Deus

Subterrània

Pou Cal Montaner

Subterrània

Aqüífer del Garraf

1,25

6.900

Privat

0,19

6.000

Agrícola

Privat

0,42

1.430

Domèstic

Privat

0,83

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2008.
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A la urbanització de Califòrnia s’abasteixen 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.
La urbanització Vora Sitges s’abasteix del dipòsit d’ATLL i es distribueix per gravetat
fins les cotes més baixes. Aquesta xarxa, gestionada per l’empresa Aigües de Catalunya, té
algunes problemàtiques de difícil solució, com els materials amb que es va realitzar la
profunditat de la canonada i els nombrosos pedaços que s’han anat succeint 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 protecció contra incendis.
Pel que fa al subministrament a les urbanitzacions de Muntanya del Mar i Selva
Meravelles, l’Ajuntament els ven l’aigua en l’alta sense clorar i el promotor és l’encarregat de
clorar-la i distribuir-la entre les propietats. Està previst la impulsió d’aigua potable provinent del
dipòsit Collado per al subministrament del sector quan es desenvolupi les obres d’urbanització
previstes.
Pel últim, Les Palmeres no estan connectades a la xarxa d’abastament d’aigua, de
manera que disposen de dipòsits privats a cada domicili. En aquest cas es preveu també la
impulsió d’aigua potable provinent del dipòsit Collado per al subministrament del sector quan es
desenvolupin les obres d’urbanització previstes. Es preveu, a més, l’ampliació del dipòsit
3
3
existent al Puig de les Forques de 400 m a 1.000 m .
Pel que fa als consums d’aigua, el municipi de Canyelles va consumir l’any 2015 un
3
3
total de 246.099 m d’aigua potable, dels quals 218.446 m provenien de la xarxa de
3
subministrament i 27.653 m del pou de Can Roca (veure Taula 3.20). L’ús predominant
3
d’aquests consums durant el 2015 va ser el domèstic, 201.726m , ja que 174.073 de les aigües
provinents de la xarxa de distribució es varen destinar a aquest ús, com també fou l’ús
predominant de les aigües del pou de Can Roca. La resta d’usos presenten un pes relatiu molt
inferior al de l’ús domèstic.
Taula 3.20.Consum d’aigua al municipi de Canyelles el 2016 per usos.
Procedència

Ús

3

Consum aigua 2015 (m )

Aigua en alta

31.092

Comercial

Xarxa de
subministrament

2.561

Domèstic

174.073

Municipal

9.822

Obres

223

Serveis contra incendis

675

Total xarxa de subministrament
Pou Can Roca

218.446

Domèstic

27.653

TOTAL

246.099

Font: Ajuntament de Canyelles, a partir de les dades facilitades per SOREA, 2016.

Val a dir que s’observa una diferència apreciable entre les quantitats d'aigua consumida
3
procedent de xarxa, és a dir, els consums d’aigua que s’han facturat (218.446 m ) i les d’aigua
3
subministrada a xarxa (585.779 m ). Aquesta diferència correspon a les pèrdues de la xarxa,
que són força elevades, als consums d’aigua no controlats que hi ha al municipi, i a una part
dels consums municipals que no es facturen.
Sanejament d’aigua. A la comarca del Garraf la gestió i l’explotació de les instal·lacions
de sanejament en alta, col·lectors, bombaments i depuradores d’aigües residuals, dels
municipis membres de la comarca, és gestionat per la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
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Garraf. Aquesta, delegada per l’ACA, també controla i fa el manteniment del col·lector general
d’aigües residuals del municipi.
A Canyelles la xarxa de recollida d’aigües residuals del municipi és unitària (recull aigua
residual i pluvial conjuntament) i desguassa, mitjançant un col·lector en alta propietat de la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf (MIPG), a l’Estació Depuradora de Sitges,
gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua. El tipus de tractament a la EDAR de Sitges és
biològic amb eliminació de fòsfor i els paràmetres mesurats són el cabal, matèries en suspensió
(MES), demanda biològica d’oxigen (DBO5), demanda química d’oxigen (DQO), els nivells
nitrogen total i de fòsfor total. El col·lector, propietat de la MIPG i que en el seu tram per
Canyelles utilitza menys del 90% de la seva capacitat, té un cabal d’aigües residuals a la
sortida del municipi d’entre 7 i 10 l/s, la qual cosa indica un adequat estat de conservació.
En les obres d’urbanització que hi ha previstes en aquest moment al municipi, el
disseny de la xarxa de sanejament contempla la recollida separativa de les aigües residuals i
pluvials.
L’EDAR de Sitges està explotada per l’empresa DRACE – SAV – DAM UTE4, però
l’Administració competent és la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Recull totes les
aigües de les rieres de Canyelles, Sant Pere de Ribes, Olivella i Sitges i aboca al mar
Mediterrani, després d’un recorregut total de 31,20 km de col·lectors i 6 bombaments.
Tot i així, no tots els nuclis de població de Canyelles disposen de xarxa de sanejament.
La Cogullada, per exemple, és l’única urbanització que disposa d’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals per gestionar les aigües residuals que genera que, un cop depurades, s’aboquen a la
riera de Vilafranca. La seva xarxa de sanejament, gestionada per l’Ajuntament, funciona per
gravetat ja que l’EDAR està situada a la part inferior dels sectors. A causa del cost de
manteniment d’aquesta depuradora es planteja la hipòtesi de fer baixar per gravetat les aigües
residuals fins al col·lector en alta de la mancomunitat.
Comentat anteriorment, els nuclis que tenen abastament per l’Ajuntament o bé per una
empresa privada, aquesta és l’encarregada del sistema de sanejament. Tot i així no tots els
nuclis tenen xarxa de sanejament.
El nucli de Canyelles, Can Xum, Nou Canyelles, les Amèriques i Can Roca disposen de
xarxa de sanejament gestionada per l’Ajuntament i evacuen al col·lector en alta de la
Mancomunitat.
La part de la urbanització Daltmar dintre del terme municipal de Canyelles no té xarxa
de sanejament, per tant l’evacuació es realitza mitjançant foses sèptiques. Actualment s’està
negociant amb l’Ajuntament d’Olèrdola per poder evacuar les aigües residuals al vessant del
seu terme municipal.
Al projecte d’urbanització, pendent de recepcionar, de la urbanització Califòrnia està
prevista una xarxa d’evacuació d’aigües residuals que connectarà amb el col·lector de
Canyelles - Sant Pere de Ribes mitjançant dues connexions. L’empresa que gestiona el cicle
integral de l'aigua a la urbanització de Califòrnia és Sorea.
La xarxa de sanejament de la urbanització Vora Sitges, gestionada per la companyia
Aigües de Catalunya, 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. Existeix un projecte
d’urbanització, aprovat definitivament per l’Ajuntament el 12 de desembre de 2005, que preveu
l’execució de xarxa de sanejament en aquells trams que no en disposen o en que està
malmesa. La xarxa no es farà separativa, a causa de l’increment dels costos d’urbanització que
això representa i, per tant, la conducció de les aigües pluvials serà a través dels carrers. Hi ha,
també, la previsió de realitzar dues connexions al col·lector en alta, una directa i l’altra
mitjançant la connexió existent a la urbanització Les Amèriques.
Les urbanitzacions de les Palmeres i Selva Meravelles no disposen de xarxa de
clavegueram i aboquen a la llera aprofitant el curs de les rieres dels tres vessants que
disposen.
Les Palmeres té projectes d’urbanització i reparcel·lació fets però no aprovats on es
plantegen 3 col·lectors diferents, un que anirà connectat al col·lector general que passa pel
nucli (del que es preveu la finalització l’any 2009-2010), un que connectarà amb Califòrnia i un
que anirà a parar a una depuradora situada al límit sud-est de la pròpia urbanització i que
abocarà directament al torrent. Hi ha la previsió que aquest també reculli part de les aigües
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residuals de la urbanització Selva Meravelles del mateix vessant, la resta d’aigües, de l’altre
vessant, haurien de tenir sortida pròpia o fer-hi un bombeig.
El sanejament de la urbanització de Muntanya del Mar està gestionada pel promotor de
la urbanització. Les aigües residuals desaigüen al col·lector que transcórrer per l’antiga C-244
(actual accés a les Palmeres, Selva Meravelles i Muntanya del Mar).
Pel que fa a la depuració de les aigües residuals industrials, la Pirotècnia Igual S.A.
disposa d’estació depuradora d’aigües residuals pròpia. Aquesta disposa d’equips de depuració
biològica per al tractament d’aigües residuals generades a l’empresa i apliquen polítiques de
supressió progressiva dels elements contaminants dels productes, sobretot els plàstics, de
manera que en redueixen l’ús més d’un 70% i els substitueixen per materials naturals
degradables.
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un
instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya
aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre del 1995, que té com a objecte la
definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús
domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua.
Per a Canyelles, el PSARU 2005 defineix uns objectius i nivells de qualitat per a la riera
de Vilafranca (veure taula 3.21.) i unes actuacions programades destinades a reduir la
contaminació (veure taules 3.22. i 3.23.).
Taula 3.21. Nivells de qualitat per la riera de Vilafranca.
Paràmetres

Objectiu de qualitat

Nivell de qualitat

Òptima concentració d’oxigen dissolt

Qualitat bona

Trams baixos

Òptima concentració de clorurs

Qualitat bona

Intrusió salina

Òptima concentració de sulfats

Qualitat bona

Contingut moderat

Àrees amb trams de rius temporals o
intermitents

Qualitat bona

Llera
intermitent
discontínua

o

Font: Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005), ACA.

Taula 3.22. Llistat d’actuacions programades en l’actualització 2007 del PSARU 2005.
Id

Actuació

Import ACA (IVA inclòs)

Codi Sistema

20021

EDAR pou nou a Canyelles

300.000

CNP

10300

EDAR i col·lectors de Daltmar
(N)

215.300

CNLD

Font: Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005), ACA.

Taula 3.23. Llistat d’actuacions candidates a la programació posterior a l’actualització
2007 del PSARU 2005.
Id

Actuació

Import
inclòs)

10301

EDAR i col·lectors de les Palmeres (S)

432.800

CNLP

10302

EDAR
i
col·lectors
Meravelles (S)

255.000

CNLS

de

Selva

ACA

(IVA

Codi Sistema

Font: Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005), ACA.

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
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gestió de la Mancomunitat, que son la construcció de l’EDAR i col·lectors de la urbanització Les
Palmeres i la construcció dels col·lector en alta de la urbanització Califòrnia.
Qualitat de l’aigua. D’acord amb l’estudi Geografia física del Parc d’Olèrdola, disponible
al web de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, a Canyelles des de 1950
fins el 1976, la població de Vilafranca el Penedès utilitzava la llera de la riera de Vilafranca per
l’abocament de les aigües d’origen fecal i industrial amb aportacions d’uns 70 l/s en règim
permanent. Això significa que durant més de 25 anys els residus urbans de Vilafranca del
Penedès s’han filtrat cap a l’interior de l’aqüífer cretaci de forma total. Actualment les aigües
residuals que abocaven a la riera de Vilafranca han estat desviades a la riera del Foix, amb la
qual cosa la circulació d’aigua en la riera queda limitada als cursos torrencials de pluja, molt
ocasionals.
En aquesta captació es produeix el 1973 el primer senyal inequívoc de contaminació
amb la presència de bacteris coliformes i matèria orgànica, com també de l’augment de l’índex
de NO2 i NH3. L’abril de 1976 es produeix un brusc augment d’aquests índexs i al contingut en
detergents arribar 300 ppm.
Segons dades del Mapa interactiu de les xarxes de control del medi disponible a
l’Agència Catalana de l’Aigua, actualment al terme municipal de Canyelles s’enregistren
periòdicament les dades relatives de qualitat de les aigües subterrànies a través d’estacions de
control i mesurament. Aquestes estacions són el pou de sondatge – Paratge Casa Xum (080430014) i el pou de mina Font de Can Ferrer (08043-0006) (veure imatge 3.9).
Les dades de les variables mesurades en cadascun d’aquestes estacions es poden
consultar al mapa de Punts de control d’aigües subterrànies disponible al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, tot i que es presenten amb una toponímia diferent. El pou de sondatge –
Paratge Casa Xum (08043-0014) correspon al Pou Collado i el pou de mina Font De Can Ferrer
(08043-0006) al Pou Canyelles.
A continuació es presenten els resultats de les variables mesurades pels dos últims
pous l’any 2008 (veure taula 3.24).
Taula 3.24. Dades relatives a la qualitat de les aigües subterrànies dels pous Sondatge
2 Paratge Casa Xum i Mina Font de Can Ferrer.
Pous
Variables

Pou de sondatge – Paratge
Casa Xum o Pou Collado

Alumini total

2,5 µg/l *

Amoni

0,1 mg/l *

Antimoni total

2,5 µg/l *

Arsènic total

0,5 µg/l *

Bari total

36 µg/l

Bicarbonats

323,3 mg/l HCO3

Cadmi total

0,25 µg/l *

Calci

113,1 mg/l

Clorurs

108,8 mg/l

Cobalt total

12,5 µg/l *

Conductivitat (20ºC)

870 µS/cm

Coure total

2,8 µg/l

Crom total

0,5 µg/l *

Duresa total

372,6 mg/l CACO3
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Pous
Variables

Pou de sondatge – Paratge
Casa Xum o Pou Collado

Error relatiu balanç iònic

0,34 %

Ferro total

12,5 µg/l *

Fosfats

0,0374 mg/l P2O5 *

Magnesi

21,9 mg/l

Manganès total

0,5 µg/l *

Molibdè total

0,5 µg/l *

Nitrats

19,8 mg/l

Nitrits

0,025 mg/l NO2 *

pH

7,3 u. pH

Plom total

0,5 µg/l *

Potassi

7,61 mg/l

Seleni total

0,25 µg/l *

Silici

8,31 mg/l

Sodi

50,12 mg/l

Sulfats

58 mg/l

Suma anions

9,897 meq/l

Suma cations

9,8304 meq/l

TOC

0,5 mg/l *

Zinc total

40 µg/l

Pou de mina Font De Can
Ferrero Pou Canyelles

7 u.pH

* Valors per sota del límit de detecció
Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 2009.

Segons el mapa Xarxes manuals de control de qualitat d’aigües superficials
gestionades per la Unitat d'Aigües Superficials del Departament de Control de l’Agència
Catalana de l’Aigua, no es registra cap punt de control i mesurament al terme municipal de
Canyelles ni en cap punt de la riera de Vilafranca ni de la conca del Garraf i Riera de Ribes.
Finalment i d’acord amb el que indica el Mapa de Zones vulnerables per la
contaminació de nitrats de fonts agràries disponible al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, no hi ha cap zona vulnerable per la contaminació de nitrats dins el terme municipal
de Canyelles, tot i que hi ha una al municipi de Castellet i la Gornal que coincideix amb el límit
del terme entre aquests dos municipis (veure imatge 3.12).
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Imatge 3.12. Cicle de l’aigua

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible al Departament de Territori i
Sostenibilitat

3.1.5. Ambient atmosfèric
Clima. Canyelles se situa en una zona de clima Mediterrani del tipus sec subhumit.
Segons la cartografia de l’Atles climàtic de Catalunya disponible al web del Departament de
Territori i Sostenibilitat, 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 el més càlid (22-24 ºC). Pel que fa a
les precipitacions, la mitjana anual se situa entre els 550 i 600 mm, on el setembre i l'octubre
són 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
a300 mm.
Segons el mapa de la Xarxa d'equipaments meteorològics de la Generalitat de
Catalunya (XEMEC), no hi ha cap estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya
del Departament de Medi Ambient a Canyelles, sent la més propera al municipi la situada a
Sant Pere de Ribes.
Contaminació atmosfèrica. La protecció de l’ambient atmosfèric es du a terme
mitjançant el control de les emissions dels focus fixes i mòbils, i també mitjançant el control dels
nivells de qualitat de l’aire o d’immissió.
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Les zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) es defineixen com a porcions del territori amb una
qualitat de l’aire similar en tots els seus punts. Com que no és possible disposar dels nivells
d’immissió de tots els punts de l’àmbit territorial considerat, es considera, per la seva
delimitació, les condicions de dispersió dels contaminants i les emissions d’aquests.
S’estableixen 15 zones de qualitat de l’aire, de les quals el municipi de Canyelles pertany a la
ZQA 3, Penedès – Garraf.
Aquesta zona es caracteritza pel fet que les àrees rurals representen la major part del
seu territori i presenta nuclis urbans de grandària mitjana. Queda separada de l’Àrea de
Barcelona pel massís del Garraf. La transició entre la franja litoral i la plana interior és poc
important ja que està formada per muntanyes de poca altura. Pel que fa a les condicions de
dispersió, es veu afectada bàsicament pel règim de brises, tant a la franja costanera com a la
plana més interior.
Els nivells mitjans d’emissions difuses són provinents del trànsit urbà i de les d’activitats
domèstiques. La Intensitat Mitjana Diària (IMD) de les vies interurbanes es caracteritza per ser
arreu superior a 2.000 vehicles per dia. Hi ha trams amb trànsit moderat (2.001-10.000 vehicles
per dia) i intens (10.001-80.000 vehicles per dia).
Hi ha importants focus industrials aïllats (central tèrmica, cimenteres, fabricació de
vidre...). Només a la meitat dels municipis d’aquesta zona hi ha focus potencialment
contaminants de l’atmosfera, com per exemple alguns municipis veïns de Canyelles, com
Olèrdola, Vilanova i la Geltrú, Castellet i la Gornal i Sant Pere de Ribes. Com a conseqüència,
aproximadament la meitat de la seva superfície no es veurà afectada directament per les
emissions de tipus industrial.
Segons el web del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’any 2014, a la ZQA 3,
Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l'aire mesurats pel diòxid de nitrogen, diòxid de
sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les
partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom han estat inferiors
als valors límit establerts per la normativa vigent.
Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat
els valors objectiu establerts a la legislació.
I, pel que fa a l'ozó troposfèric no s'ha enregistrat cap superació del llindar d'informació
horari a la població, ni del llindar d'alerta, ni del valor objectiu per a la protecció de la salut
humana, ni del valor objectiu per a la protecció de la vegetació.
Per conèixer el grau de contaminació atmosfèrica d’una zona, és imprescindible
mesurar-ne la concentració dels contaminants i d’aquesta manera valorar la qualitat de l’aire i
l’afectació a la salut. En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat disposa d’una
de les eines per realitzar l’avaluació de l’aire a Catalunya, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), integra els diferents punts de mesura dels nivells
d’immissió dels principals contaminants distribuïts al territori. Segons el Departament, Canyelles
no disposa de cap estació de la XVPCA, tot i que n’hi ha als municipis veïns (veure taula 3.25).
En aquest sentit, les més properes son les estacions de Santa Margarida i els Monjos (els
Monjos), Vilanova i la Geltrú (Ajuntament) i Vilanova i la Geltrú (centre cívic Tacó). I, les dades
disponibles d’aquestes estacions per a l’any 2014 es poden veure a la taula 3.26.
Segons el document Delimitació de Zones de Qualitat de l’Aire, aquestes estacions
estan orientades al trànsit urbà i a les indústries i no es disposa de valors fiables de fons pel
que fa als nivells d’immissió.
Taula 3.25. Estacions de mesurament de la qualitat de l’aire a la comarca del Garraf.
Darrera actualització 01/03/2016.
Municipi

Ubicació

L’Arboç

Col·legi St. Julià

Castellet i La Gornal
(Clariana)

Pl. del Poble

NOx, SO2, PM10

Cubelles

Poliesportiu

NOx, SO2, PM10

Sta Margarida i els

Pl. Ramon Cabré

NOx
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PM10

PM10
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Ubicació

Estació automàtica

Estació manual

Monjos (La Ràpita)
Sta Margarida i els
Monjos (els Monjos)

C/ Anselm Clavé

Sitges (Vallcarca –
oficines)

Oficines

NOx, SO2

PM10

Vilafranca del
Penedès

Camp de Futbol de la
Zona Esportiva

NOx, O3, PM10

Benzè

Vilanova i la Geltrú

Ajuntament (terrat)

Vilanova i la Geltrú

Pl. de les Danses de
Vilanova

Vilanova i la Geltrú

Centre Cívic Barri del
Tacó

PM10

PM10, PM2.5,
Metalls, B(a)p
NOx, O3, CO, SO2

Benzè
PM10

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental del DTES.

Taula 3.26. Nivell de qualitat de l’aire per les estacions de la ZQA 3 Penedès – Garraf
properes a Canyelles. Any 2014.
Valors que
no s'haurien
de superar

Estacions de
mesurament

Contaminant

Tipus
1
àrea

Tipus
2
d’avaluació

Sta Margarida i els
Monjos (els Monjos)

PM10

SI

F

21 µg/m

3

40 µg/m

3

Arsènic

F

0,6 ng/ m

3

6,0 ng/ m

3

Benzo(a)pirè

F

0,10 ng/ m

3

1,00 ng/ m

3

Cadmi

F

0,1 ng/ m

3

5,0 ng/ m

3

F

3,0 ng/ m

3

20,0 ng/ m

3

PM10

F

21 µg/m

3

40 µg/m

3

PM2.5

F

13,0 µg/m

3

25,0 ng/ m

3

Plom

F

4,1 ng/ m

3

500,0 ng/ m

3

F

20 µg/m

3

40 µg/m

3

Vilanova i la Geltrú
(terrat Ajuntament)

Vilanova i la Geltrú
(Centre Cívic Barri
del Tacó)
1
2

Níquel

PM10

UF

SI

Mitjana
anual

S: Suburbana i I: Industrial; U: Urbana i F: Fons.
F: Es considera per a l’avaluació de la qualitat de l’aire com a mesurament fix.

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. DTES de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa als mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT), aquests són una
eina que permet avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona
determinada ja que permeten un coneixement més global dels valors d’immissió d’un territori.
S’han d’entendre com un elements de referència que han de facilitar l’actuació dels poders
públics en matèria de planificació i ordenació del territori per preservar i/o millorar la qualitat de
l’aire.
La Capacitat és una mesura de la concentració “extra” que pot assimilar el medi sense
arribar a la superació dels límits d’immissió legals. Es mesura a través de l’índex de capacitat,
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que és la diferència entre la concentració mitjana anual d’immissió d’un determinat contaminant
i el valor de referència que estableix la normativa pel contaminants d’estudi.
La vulnerabilitat és un indicador de perill d’exposició a un contaminant d’estudi.
L’objectiu de la vulnerabilitat és determinar quines són les àrees més vulnerables a problemes
de contaminació atmosfèrica. Per determinar la vulnerabilitat d’una zona s’ha de relacionar punt
a punt els nivells d’immissió d’un contaminant concret, la densitat de població i l’existència
d’espais naturals protegits (PEIN).
Els MVCT cobreixen tot el territori català que es divideix en 9 zones de característiques
climàtiques homogènies, per a considerar que les condicions de dispersió són similars.
Canyelles està inclòs en la Zona 2 (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Garraf i Tarragonès) i
les dades de capacitat i vulnerabilitat del territori pel CO, les PST i el SO2 es poden veure a la
taula 3.27.
Taula 3.27. Capacitat i vulnerabilitat atmosfèriques a Canyelles i poblacions veïnes.
Contaminant

Capacitat

Vulnerabilitat

CO

No hi ha informació disponible

Nul·la en tot l’àmbit de Canyelles,
però Vilanova i la Geltrú, Sant Pere
de Ribes, i Sitges presenten una
vulnerabilitat Molt Baixa

PST

No es tenen dades del municipi de
Canyelles. El punt més proper és a
Vilanova i la Geltrú amb una
capacitat Moderada

Nul·la en tot l’àmbit de Canyelles i
gran part del territori de Sant Pere de
Ribes i Molt Baixa i Baix en alguns
sectors de Vilanova i la Geltrú

SO2

No es tenen dades del municipi de
Canyelles. El punt més proper és a
Vilanova i la Geltrú amb una
capacitat Moderada

Nul·la en tot l’àmbit de Canyelles i
Sant Pere de Ribes, Molt Baixa a
gran part de Vilanova i la Geltrú,
excepte el nucli que presenta
vulnerabilitat Baixa

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya.

Finalment, cal remarcar que Canyelles no presenta cap tipus d’activitat industrial
potencialment contaminant de l’atmosfera que es classifiquin d’acord amb el CAPCA.
Contaminació acústica. El Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el seu i
desplegament reglamentari, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris
per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, i se n'adapten els annexos, és l’organisme
competent per fer el control acústic de les infraestructures de transport de Catalunya. En aquest
sentit, s’han dut a terme tres campanyes sobre la xarxa viària (2002-2003, 2005-2006 i 20142015) i una sobre la xarxa ferroviària a (2007-2008).
Durant la campanya 2002-2003, es van determinar uns escenaris estratègicament
representatius de les carreteres de Catalunya i es van mesurar els nivells de soroll i la intensitat
mitjana de vehicles, durant un període diürn. Pel municipi de Canyelles, la carretera C-15
2
presentava un valor límit d’immissió (LAr ) entre 65 i 70 decibels, segons el Mapa de nivells
sonors de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya 2003, DMAH.
Durant la campanya 2005-2006, es va treballar amb dades sobre el trànsit de vehicles,
la intensitat mitjana de vehicles, la representativitat territorial i la temporal de la mostra, obtenint
uns valors de nivells de soroll, en dies i hores representatives dels períodes de dia, vespre i nit.
Per Canyelles, es va mesurar el nivell acústic al punt quilomètric 8,4 de la C-15 en un període
3
4
diürn i una velocitat de 70 km/h. Els resultats van ser un LAeq de 66 decibels i un LA90 de 48
2
LAr,T: és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A referit a un interval de temps determinat que té en
compte ajustos o penalitzacions, entre d’altres segons el caràcter tonal i la presència de soroll impulsius.
3
LAeq,T: Nivell de soroll continu equivalent permet referir un soroll variable, en un interval T, al nivell de pressió sonora
equivalent al d’un soroll continu; és a dir, l’aparell que mesura fa la integració energètica durant un temps determinat.
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decibels (campanya de control acústic de carreteres 2006, DMAH).
Cal tenir en compte però, que ja s’ha executat l’autovia C-15B, que ha esdevingut la
variant de l’antiga C-15, disminuint de manera substancial el nombre de vehicles que travessen
el nucli urbà de Canyelles.
Durant la campanya 2014-2015, es va treballar amb dades sobre el trànsit de vehicles,
intensitat mitjana de vehicles, la representativitat territorial i la temporal de la mostra, obtenint
uns valors de nivells de soroll, en dies i hores representatives del període diürn. Cap punt de
mesurament es va situar al municipi de Canyelles; tanmateix, es va col·locar un punt de
mesurament a la C-15B, al punt quilomètric 5,5, al terme de Sant Pere de Ribes, de 60 km/h de
velocitat (veure Imatge 3.13). Les dades d'aquest punt es consideren representatives pel
municipi de Canyelles, donat que es situa molt a prop de l'entrada al terme, a la via que
comunica de manera directa el nucli de Canyelles amb el de Sant Pere de Ribes. Els nivells
acústics d'aquest punt en un període diürn, van ser un LAeq de 62,5 decibels i un LA90 de 57,3
decibels (campanya de control acústic de carreteres 2014-2015, DTES).
Per altra banda, Canyelles no disposa de xarxa ferroviària per tant la campanya de la
xarxa ferroviària el 2007-2008 no s’ha tingut en compte.
D'acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i el seu i desplegament reglamentari (Decret 245/2005 i Decret 176/2009) els
ajuntaments han d'elaborar un Mapa de Capacitat Acústica, que estableixi els nivells d'immissió
a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural,
mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de
qualitat.
La llei preveu, com a mínim, tres zones de sensibilitat acústica, i una de soroll, la qual
cosa permet tipificar amb suficiència els escenaris acústics de la major part dels municipis
catalans (veure taula 3.28).
Taula 3.28. Nivells d’immissió d’acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica.
Zona de
sensibilitat

Valors límit d’immissió

Valors d’atenció

LAr den dB(A)

LAr en dB(A)

Dia

Nit

Dia

Nit

A, alta

60

50

65

60

B, moderada

65

55

68

63

C, baixa

70

60

75

70

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.

Les zones es defineixen com:
• Zona de sensibilitat acústica alta, que comprèn aquells sectors del territori que
requereixen una protecció alta contra el soroll com els àmbits residencials tranquils on no hi
ha més trànsit que el de la gent que hi viu, els patis tranquils d’interiors d’illes edificades,
etc.
• Zona de sensibilitat acústica moderada, que comprèn els sectors del territori que
admeten una percepció mitjana de soroll on es troben serveis, petites activitats, àrees
comercials i d’habitatge urbà travessades per les vies de trànsit de desplaçament intern de
la ciutat, etc.
• Zona de sensibilitat acústica baixa que admet una percepció elevada del soroll
com les zones industrials, zones lúdiques com àrees de discoteques i bars, les grans
artèries viàries de l’àmbit urbà, els àmbits perifèrics urbans amb grans infraestructures, etc.
• Zones de soroll o de servitud acústica, sectors del territori afectats per la
4
LA90: s’anomenen paràmetres estadístics els nivells sonors que han estat ultrapassats durant un percentatge
determinat de temps de mesurament. Durant el 90% del temps els nivells són superiors a una xifra determinada és
conegut com el soroll de fons.
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presència d’infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri.
El mapa de capacitat acústica també pot preveure altres zonificacions previstes a la Llei,
com:
• Zones acústiques de règim especial, són àrees on es produeix una contaminació
acústica per la presència de nombroses activitats, bars, zones lúdiques que generin
enrenou. Si són objecte de declaració seran contemplades en els mapes de capacitat
acústica.
• Zones d’especial protecció de la qualitat acústica, són sectors del territori que
per les seves característiques especials es consideri convenient conservar una qualitat
acústica especial, (espais d’interès natural, patrimoni cultural, residència aïllada, etc..)
L’Ajuntament de Canyelles, segons el web del Departament de Territori i Sostenibilitat
(desembre 2015), té Mapa de Capacitat Acústica pel municipi adequat al Decret 176/2009 però
no aprovat.
Els Mapes Estratègics de Soroll són mapes per avaluar globalment l’exposició de la
població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i per servir de
base per l’elaboració de plans d’acció.
Han d’elaborar mapes estratègics de soroll les entitats locals que formin una
aglomeració de més de 100.000 habitants, d’àmbit municipal o supramunicipals i les
administracions titulars d’infraestructures de transport. En aquest sentit, la Generalitat de
Catalunya va elaborar els Mapes Estratègics de Soroll de les carreteres de la Generalitat de
Catalunya 2008, disponibles al Departament de Territori i Sostenibilitat.
En aquest supòsit es troba la carretera C-15 que creua el nucli urbà de Canyelles i que
forma part de la xarxa viària bàsica titularitat de la Generalitat de Catalunya. Respecte les
actuacions per atenuar el soroll, excepte el tram inicial fins a Vilafranca del Penedès, la C-15 és
una nova carretera i per tant ja compleix tots els requeriments de qualitat acústica que indicava
la normativa vigent. Cal recordar però, que tal i com s’ha comentat anteriorment, s’ha disminuït
de manera substancial el nombre de vehicles que travessen el nucli urbà de Canyelles ja que
l’autovia C-15B està en funcionament.
Les dades de trànsit disponibles per aquesta carretera es poden veure a la taula 3.29.
Aquestes dades representen tot el tram de carretera de la C-15.
Taula 3.29. Dades de trànsit disponibles.
Carretera

Tram

IMD

% pesants

C-15

C-31 (Vilanova i la Geltrú) – C-32 *

20.371

7

C-15

C-32 – N-340 (Vilafranca del Penedès) *

20.994

10

C-15

B-224 (Vallbona d’Anoia – N-IIa (la Pobla de
Claramunt)

13.211

9

*Trams amb intensitat anual de més de 6 milions de vehicles
Font: Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, 2008.

Per avaluar la població i els hàbitats exposats a determinats nivells de soroll, s’han
5
6
calculat els índexs Lden i Ln . Els resultats es poden veure a les taules 3.30. i 3.31.
Taula 3.30. Dades de població i habitants exposats.
Nivells dB(A)

Població Lden (desenes)

Població Ln (desenes)

50-54

-

5

55-59

7

8

60-64

5

4

5

Lden: índex d’avaluació de la molèstia global dia-vespre-nit.

6

Ln: nivell sonor equivalent a llarg termini en l’interval comprès entre les 23 h de la nit fins les 7 h del matí (horari
nocturns) i al llarg de tots els períodes nocturns d’un any.
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Nivells dB(A)

Població Lden (desenes)

Població Ln (desenes)

65-69

8

4

70-74

4

0

>75

4

-

Font: Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, 2008.

Taula 3.31. Dades de població i habitants exposats.
2

Lden (dB)

Àrea exposada (km )

Nombre habitatges

>55

5,719

92

>65

2,023

52

>75

0,435

12

Font: Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, 2008.

Pel que fa als mapes estratègics de soroll 2009, disponibles al web del Departament de
Territori i Sostenibilitat, no hi ha estudiats els trams de carrers del municipi de Canyelles.
Contaminació lluminosa. La contaminació lluminosa és l’augment del fons de brillantor
del cel nocturn a causa de la dispersió de llum procedent de la il·luminació artificial. Els efectes
que pot tenir la llum artificial són per exemple el fet de consumir inútilment recursos naturals,
pertorbar i alterar el medi receptor, alterar les persones, segrestar la visió natural del cel a la nit
i posar en perill l’equilibri de determinats ecosistemes.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el
19 de desembre de 2007, el mapa que estableix les Zones de protecció del medi ambient
envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Aquest mapa s’ha elaborat seguint els criteris
que estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
protecció del medi nocturn, i al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei.
El mapa contempla quatre zones de protecció, atenent, per una banda, la necessitat de
mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l’activitat humana,
i, de l’altra, la protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit.
Aquestes quatre tipologies de protecció del medi envers la contaminació lluminosa són
les següents:
• Zones de protecció màxima: La zona de protecció màxima, E1, comprèn el Pla
d'espais d'interès natural (PEIN), els espais naturals de protecció especial, els espais de la
xarxa Natura 2000, els espais corresponents al punt de referència de l'Observatori
Astronòmic del Montsec i també els espais que els Ajuntaments han proposat per
2
augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa. Catalunya té 10.977 km amb un
grau de protecció màxima.
• Zones de protecció alta: La zona de protecció alta, E2, comprèn els espais que
la planificació urbanística considera com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció
màxima, la qual està ampliada amb els espais en els quals els ajuntaments han proposat
2
augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa. Catalunya té 19.349 km amb un
grau de protecció alta.
• Zones de protecció moderada: La zona de protecció moderada, E3, correspon
al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la planificació urbanística, excepte el territori que a
conseqüència de les propostes dels ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o alta en
una part del sòl urbanitzable, i disposa d'una protecció menor una petita part del sòl urbà.
2
Catalunya té 1.780 km amb un grau de protecció moderat.
• Zones de protecció menor: La zona de protecció menor, E4, correspon a espais
urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de persones o per la seva activitat
comercial, industrial o de serveis, que els ajuntaments han proposat amb una menor
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protecció i el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acceptat. Catalunya té 7 km
amb un grau de protecció menor.

2

El municipi de Canyelles presenta una zona de protecció màxima envers la
contaminació lluminosa coincidint amb el Parc d’Olèrdola (a l’extrem nord i oest del terme
municipal)i el Massís del Garraf (extrem sud), una zona de protecció alta en totes les zones
periurbanes i una protecció moderada als nuclis urbans (nucli antic i urbanitzacions), sobretot a
la part sud del terme municipal. En aquest cas no trobem cap zona de protecció menor, el que
significa que no hi ha cap espai d’us intensiu de la llum durant la nit (veure imatge 3.13).
La il·luminació exterior en la data d’entrada en vigor d’aquest Decret, tant de titularitat
pública com privada, ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i d’aquest Reglament no
més enllà del 31 d’agost de 2009. Per això els Ajuntaments han de formular un Pla municipal
d’adequació de la il·luminació exterior que concreti el programa d’actuacions per a l’adaptació
de l’enllumenat públic i les accions per promoure l’adequació de la il·luminació exterior de
titularitat privada. El Pla ha de contenir l’anàlisi de la il·luminació exterior per zones de protecció
envers la contaminació lluminosa del municipi, les actuacions prioritzades i el calendari
d’execució de l’adaptació, segons la incidència de la contaminació lluminosa en el medi
ambient.
Imatge 3.13. Contaminació atmosfèrica

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible al Departament de Territori i
Sostenibilitat
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A Canyelles van iniciar el Pla d’Adequació Ambiental de l’enllumenat existent l’any 2006
i actualment tant sols resta adequar la zona de Can Xum, de manera que l’Ajuntament preveu
tenir tot l’enllumenat enllestit a curt o mig termini, segons la disponibilitat pressupostària.
Seguint aquest Pla, l’Ajuntament ha iniciat noves actuacions per a la millora de
l’eficiència energètica i contra la contaminació lumínica a l’enllumenat públic del sector del Nou
Canyelles, el Pla de Canyelles, Can Cros i el nucli antic.
Concretament es duran a terme dos tipus d’actuacions; al Pla de Canyelles i Nou
Canyelles es canviarà el tipus de lluminàries, que actualment són de tipus bola sencera, per
semi boles a efectes de millorar l’eficiència energètica i reduir la contaminació lluminosa;
mentre que al sector de Can Cross i nucli antic s’instal·laran uns reguladors reductors de flux
lluminós, que permetran disminuir la intensitat de l’enllumenat uniformement, adequant-se així a
les necessitats reals de la il·luminació. Els treballs finalitzaran a principis d’octubre de 2009.
Contaminació odorífera. Les olors constitueixen un factor de contaminació recollit a la
Llei 22/1983 de protecció de l’ambient atmosfèric i considerades en el sistema de prevenció i
control que regula la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. El
Departament de Medi Ambient i Habitatge va elaborar durant l’any 2005 un esborrany
d’Avantprojecte de llei per regular la contaminació odorífera que pretén donar resposta a la
demanda social existent per a la regulació de les olors.
Pel municipi de Canyelles no es té coneixement de cap estudi sobre aquest tipus de
contaminació.
3.1.6. Energia
Canyelles disposa de diferents fonts energètiques, entre elles principalment l’energia
elèctrica, el gas i gas-oli. El subministrament de cada una d’elles és gestionat per empreses
privades diferents. L’empresa subministradora de l’energia elèctrica a Canyelles és FECSAENDESA, la de gas natural és GAS NATURAL, SDGSA i la de bombones de gas butà és
REPSOL Butà. Pel subministrament de gas-oil no hi ha cap empresa que disposi de la
concessió del subministrament ja que la decisió de compra és a nivell particular.
Pel que fa la xarxa elèctrica, pel terme municipal travessen vàries línies d’alt voltatge:
Línia de 380 kV Sans – Reus: prové del l’estació situada al Polígon Industrial
Sales de Viladecans. Travessa el municipi de sud-est a sud-oest, entre per la urbanització
Califòrnia, continua per les Meravelles i surt del terme municipal per les Palmeres.
Línia de 220 kV Esca Tron – Rubí: prové del centre productor i transformador
d’energia de Cubelles i va a parar a una altre línia de 220 kV a les Fonts (prop de Rubí).
Travessa el municipi de sud-oest a nord, entra pel Parc d’Olèrdola i surt prop la urbanització
de la Cogullada.
Línia 110 kV A.E.R. Vilafranca: prové de l’estació receptora de Vilafranca del
Penedès. En aquest cas travessa el municipi de nord-oest, passant pel Parc d’Olèrdola, al
sud, prop de la carretera C-15.
Tots els nuclis de Canyelles disposen de subministrament elèctric a través de la xarxa
de mig voltatge que alimenta les corresponents estacions transformadores del poble i de les
urbanitzacions, un total de 27, el número i el nom de les quals es pot veure a la taula 3.32.
Taula 3.32. Estacions transformadores a Canyelles.
Ubicació

Nombre

Nom

Poble

ET-67

Canyelles

ET-167

Arrabal

ET-168

Manantial

Pirotècnia Igual

ET-114

Mas Pubill

Urbanització Vora Sitges

ET-372

Vora Sitges

Can Xum
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Nombre

Nom

ET-202

Casanova

ET-

Coma de l’Olla

ET-158

Califòrnia I

ET-205

Califòrnia II

ET-214

Califòrnia III

ET-264

Califòrnia IV

Urbanització Nou Canyelles

ET-244

Nou Canyelles

Les Amèriques

ET-

Amèriques

ET-297

Les Palmeres V

ET-298

Les Palmeres IV

ET-300

Les Palmeres

ET-301

Selva Meravelles

ET-302

Muntanya Mar I

ET-303

Muntanya Mar II

Urbanització Daltmar

ET-198

Daltmar II

Urbanització Pla de Canyelles

ET-

Capó

U.A 10

ET-

Campama

Urbanització Cogullada

ET-

Cogullada

Urbanització Can Cros

ET-

Can Cros

Masia Cal Català

PT-48

Català

Granges la Plana

PT-189

Finca Castell

Masia el Fondal

PT-216

Pino

Urbanització Califòrnia

Les Palmeres III

Urbanització Selva Meravelles

Urbanització Muntanya del Mar

Font: Pla d’Actuació Municipal (PAM) de l’Ajuntament de Canyelles, 2006.

Pel que fa al gas natural, només disposen de xarxa de distribució el nucli de Canyelles i
la urbanització Nou Canyelles, tot i que a la urbanització de les Amèriques i Can Roca hi ha
alguns particulars que disposen de dipòsits privats.
Pel que fa al consum domèstic, tot i que no es disposa de dades concretes, dels 803
habitatges principals del 2001, 761 disposen de calefacció. La font principal de calefacció és el
petroli o derivats, amb 412 habitatges, seguit del gas i l’energia elèctrica amb 154 i 112
habitatges respectivament. Altres fonts de combustible al municipi són el carbó o derivats i la
fusta, aquest últim en tan sols 3 habitatges (veure taula 3.33.).
Taula 3.33. Habitatges principals amb calefacció segons combustible utilitzat al
municipi.

Any
2001

Combustible
Carbó o Fusta
derivats

Petroli o
derivats

Gas

Energia
elèctrica

Altres

Total

78

412

154

112

1

761

3

Font: Cens de població i habitatges de l’INE. IDESCAT, 2009.
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Canyelles es troba adherit des d'octubre de 2009 al Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses. El
Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses, aprovat per la comissió Europea, serveix com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic. Consisteix en el compromís de
les poblacions que s’hi adhereixen d'assumir els objectius comunitaris de reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, mitjançant actuacions d’eficiència energètica i
relacionades amb les fonts d’energia renovables. Els compromisos assumits són:
-

Reduir un 20% les emissions de CO2 i augmentar fins al 20% el pes de les fonts
d’energies renovables per a 2020.

-

Preparar un inventari de les emissions que pugui servir com a línia de referència i una
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.

-

Elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius.

Per arribar a assolir l'estalvi descrit s'ha redactat el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
del municipi de Canyelles (PAES). En el PAES s'han definit una sèrie de línies estratègiques
que deriven en unes actuacions determinades, que han de permetre al municipi assolir els
objectius del PAES. Les línies estratègiques a seguir són tres: "Consumir de forma sostenible",
"L'administració com a exemple" i "Comunicar per implicar". Cada una d'aquestes línies
presenta unes propostes a desenvolupar, per tal d'assolir una sèrie d'objectius que abasten
diferents àmbits. En total s'han definit per Canyelles un total de 36 actuacions concretes a
realitzar. Per a cada actuació s'ha calculat el cost estimat i l’expectativa d’emissions
estalviades.
Pel que fa a l'inventari de les emissions, l’àmbit del PAES contempla l’avaluació del
sector domèstic, el terciari, el tractament de residus, el cicle de l’aigua i el transport. Mentre que
no es té en compte el sector industrial, el primari i les infraestructures. La diagnosi de les
emissions de l’àmbit d’aquest PAES per fonts d’energia es mostren tot seguit.
Taula 3.34.Evolució de les emissions de l'àmbit PAES per fonts d'energia.
2005
Emissions
(tCO2eq. Totals)

2009
Emissions
(%)

Emissions
(%)

Emissions
(tCO2eq. Totals)

171

1,58

225

2,03

0

0,00

0

0,00

Energia elèctrica

5.426

50,29

3.227

29,11

Comb. líquids

5.192

48,12

7.634

68,86

Total

10.789

100

11.086

100

GLP
Gas natural

Font: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de Canyelles, 2009.

A la taula 3.34 s'observa com les emissions associades al consum de combustibles
líquids s'han incrementat en el període mostrat, mentre que les emissions associades al
consum d'energia elèctrica han disminuït. Aquestes variacions es relacionen, d'una banda, amb
l'increment de consum de combustibles fòssils al municipi per al sector del transport. Per
contra, la disminució de les emissions associades al consum d'electricitat no es relacionen de
manera tan directa amb una disminució del seu consum, sinó que es deuen principalment a
una reducció significativa del factor d’emissió de la producció elèctrica espanyola durant el
període exposat.
Per tal d'elaborar l'informe bianual de seguiment s’ha creat una eina operativa per a
gestionar el PAES. Aquesta eina es basa en els mecanismes per portar a terme el control de
l’assoliment dels objectius del Pla d’Acció i inclou la fórmula de càlcul de cada indicador de
valoració d’assoliment dels objectius a realitzar.
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3.1.7. Gestió dels materials i dels residus
En relació a la recollida i tractament dels residus, Canyelles es troba inclòs a la
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès-Garraf (MIPG). Aquesta entitat assumeix la recollida
dels residus sòlids urbans (RSU), residus de recollida selectiva (vidre, envasos, paper i cartró) i
altres residus com la recollida de mobles i trastos vells dipositats a la via pública. A més a més,
Canyelles té un servei municipal de recollida comercial de paper i cartró.
La Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf s’encarrega del trasllat dels residus a
la planta de selecció de Vilafranca del Penedès i a l’abocador d’Hostalets de Pierola (Anoia) per
a la fracció resta, també de la neteja, desinfecció i el manteniment dels contenidors.
Canyelles disposa de recollida selectiva des de l’any 2000. Actualment, la recollida
selectiva de residus a Canyelles inclou el vidre, els envasos i el paper i cartró, i la matèria
orgànica, que es recull des de l'any 2012.
A més a més, el municipi disposa d’una deixalleria municipal, en funcionament des del
15 de desembre de 2003, situada al Polígon Industrial els Cirers de Canyelles, que assumeix la
recollida de runes, restes vegetals, voluminosos, piles, fluorescents, pneumàtics, frigorífics,
ferralla, bateries, productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals. El
titular de la deixalleria és també la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf. Segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2008 la deixalleria de Canyelles va
valoritzar 495,69 tones de residus, dada que representa el 21% del total de residus del municipi
(2.358,69 t).
Tot i que la producció total de residus ha augmentat al llarg dels anys (1.080,36 t l’any
2000, 2.098,33 t l’any 2004 i de 2.358,69 t l’any 2008), la població també ho ha fet (1.838 hab.
l’any 2000, 2.808 hab. l’any 2004 i de 4.005 hab. l’any 2008) de manera que els residus
generats per càpita han disminuït al llarg d’aquest període fins a presentar valors de 1,61
kg/hab./dia (veure taula 3.34.).
Si es compara la generació per càpita de Canyelles l’any 2008 amb la mitjana comarcal
(1,86 kg/hab./dia) i amb la mitjana de Catalunya (1,59 kg/hab./dia), s’observa que és un valor
proper a la mitjana catalana i inferior a la mitjana comarcal. De fet, Canyelles és el segon
municipi de la comarca del Garraf amb menys residus generats per càpita, després de Sant
Pere de Ribes. Olivella i Sitges són els municipis amb un valor més elevat.
Pel que fa a la recollida de paper, no hi ha dades de la recollida selectiva per l’any
2008, ja que a partir de l’any 2006 va passar a ser gestionada per l’empresa Càritas. A partir
del juliol de 2009, la gestió la torna a portar la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès-Garraf.
Taula 3.35. Generació de residus municipals a Canyelles (tones). Any 2008.
2000

2004

2008

Tipus de residu
Tones

%

Tones

%

Tones

%

Vidre

26,6

8,49

56,9

10,55

97,90

15,62

Paper i cartró

10,39

3,32

35,07

6,50

-

-

Envasos lleugers

1,77

0,57

23,84

4,42

32,87

5,25

Matèria orgànica

-

-

-

-

-

-

Residus voluminosos

274,38

87,61

267,34

49,57

159,36

25,43

Poda i Jardineria

-

-

19,84

3,68

45,30

7,23

Piles

-

-

-

-

-

-

Medicaments

0,06

0,02

0,11

0,02

0,23

0,04

Tèxtil

-

-

0,6

0,11

-

-

-

-

135,64

25,15

291,03

46,44

Altres
deixalleries

52

residus
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2000

2004

2008

Tipus de residu
Tones

%

Tones

%

Tones

%

313,2

28,99

539,34

25,7

626,69

26,57

Total fracció resta

767,16

71,01

1.559,00

74,3

1.732

73,43

Total

1.080,36

100

2.098,33

100

2.358,69

100

Habitants

1.838

-

2.808

-

4.005

-

Kg/hab./dia

2,29

-

2,05

-

1,61

-

Total
selectiva

recollida

Font: Agència de Residus Catalana (ARC), 2009.

Analitzant la generació de residus per fraccions, la recollida selectiva s’ha mantingut
més o menys constant al llarg dels anys, suposant el 26,57% del total de residus municipals
generats l’any 2008. Si es compraren aquests valors amb els valors comarcals, s’observa que
la recollida selectiva al Garraf (37,23%) és molt més elevada, sobrepassant la mitjana catalana
(34,43%). Per tant, tot i que Canyelles és uns dels municipis amb menys generació de residus
per càpita, és a la vegada un municipi amb un percentatge de recollida selectiva molt baix
(veure taula 3.35.).
Taula 3.36. Generació de residus municipals per fraccions (tones). Any 2008.
Recollida
selectiva

%

Recollida
fracció
resta

%

Total

%

Kg/hab./dia

Canyelles

626,69

26,57

1,732

73,43

2.358,69

100

1,61

Garraf

35,541,35

37,23

59.922

62,77

95.463,35

100

1,86

Catalunya

1.472.056,56

34,43

2.804.035,70

65,57

4.276.092,23

100

1,59

Font: Agència de Residus Catalana (ARC), 2009.

El nombre total de contenidors destinats a la recollida selectiva al municipi és de 59, 28
destinats a la recollida de vidre i 31 a la recollida d’envasos lleugers. En aquest cas tampoc hi
ha dades del nombre de contenidors de paper pel mateix motiu comentat anteriorment. En
relació al nombre de contenidors per habitant es pot observar que la proporció de contenidors
per habitant al municipi de Canyelles és molt major que a nivell comarcal i autonòmic (veure
taula 3.36).
Taula 3.37. Nombre i densitat (habitants/unitats) de contenidors destinats a la recollida
selectiva. Any 2008.
Població

Àmbit

Vidre

Paper i cartró

Envasos lleugers
Total

(habitants) unitats

densitat unitats

densitat unitats

densitat

Canyelles

4.005

28

143

-

-

31

129

59

Garraf

140.412

589

238

174

807

186

755

949

Catalunya

7.364.078

24.582

300

23.749

310

24.271

303

72.60
2

Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC), 2009.

Pel que fa als residus industrials, la gestió dels quals és competència de cada empresa,
a Canyelles es generen residus químics i metàl·lics amb un total de 3 tones que representa el
0,01% del total comarcal.
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Taula 3.38. Generació de residus industrials per tipologies a Canyelles i a la comarca
del Garraf l’any 2008, (dades en tones).
Tipologia de residus
Àmbit

Total

% de
Canyelles

%
comarcal

Perillosos

No perillosos

Altres residus químics

2

0

2

66,67

-

Residus metàl·lics

0

1

1

33,33

-

Residus no metàl·lics

0

0

0

0,00

-

Total Canyelles

2

1

3

100

0,01

Total Garraf

3.679

39.730

43.410

-

100

Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC), 2009.

A Canyelles no es disposa d’instal·lacions de gestió de residus industrials, de residus
de la construcció ni de dejeccions ramaderes.
3.1.8. Paisatge
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya
defineix els catàlegs de paisatge com els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que
determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n'identifiquen els valors i l'estat de
conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir. L'Observatori del paisatge
de Catalunya elabora els set catàlegs que coincideixen amb les set regions en què s'organitza
el planejament territorial de Catalunya.
Canyelles està inclòs dins la unitat de paisatge número 5 Garraf del Catàleg de
paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona el qual es va aprovar el passat 10 d’abril de
2014.
Segons aquest Catàleg, la unitat de paisatge numero 5 presenta com a principals
valors en el paisatge els següents:
- La naturalesa calcària blanquinosa del rocam contrasta arreu amb el verd de la màquia.
- Els penya-segats abruptes sobre el mar configuren un litoral retallat i salvatge.
- La platja de Garraf, relativament poc urbanitzada i amb unes interessants casetes de bany de
principis de segle que s’aprecien des de la carretera o el tren.
- Les cabanes de pedra seca, un bon nombre de masos i alguns veïnats rurals conformen un
paisatge humanitzat molt interessant per la seva austeritat formal i adaptació a un entorn
natural inhòspit.
- Els fondos, o lleres dels barrancs amplis, amb camps i hortes contrasten amb el paisatge sec
i rocallós circumdant.
- Els petits nuclis i masos rurals, voltats de vinya, com ara Olivella, Campdàsens i Can Grau.
- El castell i conjunt emmurallat d’Olèrdola, amb les tombes antropomorfes i l’església d’estil
mossàrab de Sant Joan, d’elevat valor històric i arquitectònic.
- El recinte emmurallat de l’hospital medieval de Cervelló (s. XIII), a Olesa de Bonesvalls, amb
un elevat valor històric, arquitectònic i paisatgístic.
- El pantà de Foix, amb el nucli i el castell de Castellet.
Així, el mateix Catàleg avalua el paisatge detectant quines són les debilitats,
amenaces, fortaleses i oportunitats. Aquestes són:
Debilitats:
- L’escassa rendibilitat de les activitats primàries de secà en un terreny rocallós i accidentat
dificulten el manteniment del patrimoni cultural i paisatgístic associat a aquesta activitat.
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- L’important desenvolupament d’algunes urbanitzacions que arriben fins als límits de l’espai
natural desvirtua les continuïtats visuals i paisatgístiques d’una unitat tant singular.
- Les característiques del territori dificulten estratègies d’integració paisatgística i reducció de
l’impacte visual de les pedreres.
- Tot i l’existència d’espais naturals protegits, la manca de gestió i connectivitat amb altres
espais naturals pot comportar el deteriorament dels valors naturals i les possibilitats
paisatgístiques del Garraf.
- L’avenç de les masses forestals i l’homogeneïtzació del paisatge, com a conseqüència del
despoblament i l’abandonament de les pràctiques tradicionals.
Amenaces:
- Els incendis recurrents que assolen aquesta unitat, per bé que han disminuït en els darrers
anys, suposen un risc per a les comunitats vegetals i els béns materials del medi rural, així
com per a les urbanitzacions aïllades.
- La proximitat al centre de la Regió Metropolitana de Barcelona i el caràcter despoblat de
l’indret el fan susceptible d’acollir futures instal·lacions conflictives o no desitjades per la
població.
Fortaleses:
- Els principals elements de caracterització del paisatge són sòlids, com el rocam calcari, o bé
tenen una extraordinària capacitat de regeneració després del foc, com la vegetació de la
màquia.
- L’increment de la superfície protegida mitjançant la xarxa Natura 2000 i el planejament
territorial donen garanties de preservació de cara al futur.
Oportunitats:
- La pròxima finalització de les concessions de bona part de les activitats extractives pot
aprofitar-se per endegar projectes de recuperació paisatgística que vagin més enllà de la
restitució i permetin innovar en models de rehabilitació ambiental, social, cultural i
pedagògica.
- En aquest context, de disminució d’impactes i d’augment de protecció, es poden assajar
fórmules de gestió activa que recuperin, mantinguin i valoritzin el paisatge.
- El ric patrimoni històric, principalment barraques i murs de pedra seca és susceptible de ser
rehabilitat i revaloritzat per potenciar el coneixement del paisatge del Garraf.
D’altra banda, i com a elements paisatgístics remarcables a Canyelles, el Catàleg
destaca la Riera de Canyelles i el Castell de Canyelles com una herència del patrimoni
medieval. Pel que fa a als poblaments, Canyelles, al igual que la resta de municipis d'aquesta
unitat paisatgística, es caracteritza per una reduïda dimensió del nucli urbà amb extensions o
urbanitzacions annexes de baixa densitat i tipologia unifamiliar aïllada que ocupen grans
superfícies. Tanmateix, el nucli de Canyelles com també altres nuclis d'aquesta unitat
paisatgística conserven encara un atractiu remarcable per la seva senzillesa i el caràcter rural
vinculat als aprofitaments tradicionals.
Pel que fa a les urbanitzacions de baixa densitat, el Catàleg en distingeix tres
categories des del punt de vista paisatgístic: les urbanitzacions marginals, les noves
urbanitzacions, i els nous centres i extensions dels nuclis existents. Les urbanitzacions de
Canyelles apareixen en dues d'aquestes categories. Com a urbanitzacions marginals, aquelles
amb un baix nivell de serveis i/o una escassa connexió vial, es cita l'exemple de Califòrnia– les
Palmeres, amb un viari de gran pendent, manca d’urbanització, edificis escampats en un entorn
força àrid i sense relació amb aquest i amb un abandonament de moltes cases i instal·lacions,
característiques que generen un notable impacte paisatgístic. Les urbanitzacions de Canyelles
apareixen també en la categoria dels nous centres i extensions dels nuclis existents; es tracta
de nuclis que han crescut amb ciutat jardí, els quals tendeixen a densificar-se amb el temps, tot
mantenint elements propis de les urbanitzacions originals, com les tanques amb teles
metàl·liques o les petites hortes intercalades entre les cases, a banda d’una estructura de
carrers relativament anàrquica.
Per altra banda, Canyelles no està inclòs en cap de les cartes del Paisatge existents o
en curs, segons dades de l’observatori del Paisatge.
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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.
3.1.9. Patrimoni històric, arquitectònic i cultural
L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, gestionat per la Direcció General
del Patrimoni Cultural, (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació) inclou 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.
Dins de l’Inventari, hi tenen cabuda les tres categories de protecció que estableix la Llei
9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquestes són: els béns culturals
d’interès nacional (BCIN), els béns catalogats o els béns culturals d’interès local (BCIL) i la
resta de béns integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la Llei.
L’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, també gestionat per la Direcció
General del Patrimoni Cultural, recull la informació sobre tots els jaciments arqueològics
coneguts a Catalunya, i també, des de l’any 2001, incorpora els jaciments paleontològics i els
llocs que han estat objectes d’intervencions arqueològiques que han donat resultats negatius.
Al terme municipal de Canyelles hi ha amb 3 elements considerats de valor patrimonial:
Taula 3.39. Elements considerats de valor patrimonial a Canyelles.
Nom
Castell de Canyelles

Zona
Canyelles (Garraf)

Protecció
BCIN

Església de Santa Magdalena

Canyelles (Garraf)

-

Can Saba

Canyelles (Garraf)

-

Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,
2009.

A Canyelles, hi ha 8 registres inclosos a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya (IPAC):
Taula 3.40. Elements inclosos a l’IPAC que es presenten a Canyelles.
Nom

Zona

Can Dori

Canyelles (Garraf)

Castell de Canyelles

Canyelles (Garraf)

Castell de l’Àliga

Canyelles (Garraf)

Conjunt monumental
d’Olèrdola)

d’Olèrdola

(Ruïnes

Canyelles (Garraf) / Olèrdola (Alt Penedès)

L’Era del Po Ros

Canyelles (Garraf)

Els Girabals de Baix (I)

Canyelles (Garraf)

Els Girabals de Baix (II)

Canyelles (Garraf)

Llacunalba

Canyelles (Garraf)

Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,
2009.

3.1.10. Riscos ambientals
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Es consideren risc ambiental aquelles contingències desfavorables tant pel que fa als
humans com a la resta de l’entorn. Aquestes poden ser derivades de l’acció contundent dels
riscos d’esfondrament i d’inestabilitat de vessants, de les inundacions fluvials, i també dels
moviments de tipus sísmic, dels incendis forestals, així com a l’exposició als riscos tecnològics industrials.
Risc geològic. No hi ha informació disponible sobre risc geològic al municipi de
Canyelles.
Risc d’inundacions. D'acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA) elabora estudis hidrològics i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes
competents en la planificació del territori i en el disseny i l’establiment de les mesures de
protecció de les persones i els seus béns.
Per a la delimitació de zones inundables l'ACA segueix dues grans línies de treball: la
cartografia hidràulica, basada en l'ús de models matemàtics que permeten determinar el nivell
d'aigua, i la cartografia geomorfològica, basada en la interpretació de les formes del terreny que
permeten determinar com s'ha modelat el terreny al llarg de la història.
L’estudi de les inundacions mitjançant la hidràulica permet definir una sèrie de variables
com el calat d’inundació i la velocitat del flux associats a un cert cabal d’avinguda. A més,
permet associar a aquest cabal d’avinguda una certa probabilitat d’ocurrència, que s’anomena
període de retorn. D’aquesta manera, la delimitació de zones inundables mitjançant la
hidràulica ens dóna una informació addicional a la que ens dóna la geomorfologia, i permet la
planificació i la gestió del perill d’inundacions, a més de l’ordenació i la planificació dels usos del
sòl admissibles a zones inundables.
La hidràulica també ens permet determinar zones potencialment inundables, en llocs on
la morfologia del terreny ha estat modificada antròpicament, i per tant l’ús de la geomorfologia
com a eina no és convenient.
Pel que fa a la inundabilitat des del punt de vista geomorfològic, cal tenir en compte que
les inundacions tenen lloc de manera recurrent i amb magnituds diverses als mateixos indrets,
les zones inundables, i que a conseqüència d’aquesta repetició les zones inundables es
caracteritzen per presentar morfologies fàcilment identificables, les formes fluvials.
Les diferents morfologies fluvials són un registre dels canvis geomorfològics
esdevinguts i un reflex directe de les condicions d’avinguda existents. Així doncs, gràcies a
aquestes relacions es poden correlacionar, de manera aproximada i amb criteris estrictament
geomorfològics, les diferents morfologies observables amb les zones inundables i els cabals de
diferents períodes de retorn.
Dels estudis hidrològics i hidràulics elaborats per l’ACA, la Delimitació de zones
inundables per a la redacció de l’INUNCAT a les conques internes (2001) ha estat destinat a
definir les línies d’inundació corresponents a 500, 100 i 50 anys de període de retorn en els rius
més importants de les conques internes de Catalunya (CIC), i també les àrees potencialment
inundables des d’un punt de vista geomorfològic de pràcticament tot el territori de les CIC.
Segons el Plànols de delimitació de les zones inundables amb períodes de retorn de
50, 100 i 500 anys, el terme municipal de Canyelles no presenta cap zona inundable. En canvi,
com es pot veure al plànol de delimitació de zones potencialment inundables, la riera de
Vilafranca i els torrents, del Pla del Bosc, de Cal Deus i de Cal Dori al seu pas pel nucli urbà
tenen delimitades zones potencialment inundables des del punt de vista geomorfològic (veure
imatge 3.13).

Imatge 3.13. Delimitació del risc d’inundació hidràulica.
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Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

A més a més, l'Agència ha desenvolupat i desenvolupa tot un seguit de treballs de
diferent grau de precisió, contingut i àmbit territorial, entre els quals destaca la Planificació dels
espais fluvials (PEF) de les conques catalanes. Aquest treball constitueix un dels projectes més
ambiciosos de l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'anàlisi detallada dels rius a Catalunya,
tenint en compte tots els agents socials, d'acord amb el que estableix la Directiva 2007/60/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l’avaluació i la gestió
dels riscos d'inundació.
El programa PEFCAT té previstos, iniciats, en curs, finalitzant-se o finalitzats els
treballs de planificació dels espais fluvials de les conques següents: la conca de la Tordera, l’alt
Ter, baix Ter, baix Llobregat i l’Anoia, Foix, Fluvià, Gaià, Muga, Francolí, l’Ebre i l’alt i mig
Llobregat.
Els cursos fluvials de Canyelles pertanyen a la conca de Rieres del Garraf i per tant no
hi ha actualment informació disponible al DMAH respecte la planificació dels espais fluvials en
aquest àmbit.
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Tot i així, es disposa de les capes provisionals (atès que els treballs pels Plans d’espais
fluvials encara no han finalitzat) corresponents a la inundabilitat des del punt de vista
geomorfològic del PEF de les Rieres del Garraf.
Segons aquestes dades, Canyelles presenta risc d’inundació sobretot a la riera de
Vilafranca, i als torrents que desemboquen a aquesta, per exemple el torrent del Pla del Bosc,
torrent de Cal Deus, torrent de Cal Dori i torrent del Prubí i altres torrents més petits com el
fondo de la Casa Llarga o bé el fondo del Cocó d’en Bou (veure imatge 3.15).
Finalment, durant el procés d’elaboració de la revisió del POUM, s’ha elaborat un
Estudi d’inundabilitat per la determinació de les zones inundables en els sectors de nou
creixement en el municipi de Canyelles (octubre 2013) amb l’objectiu de tenir una primera
estimació de l’alçada de l’ànima d’aigua en aquests punts del territori, tenint present que els
sectors que finalment es destinen a nous creixements es classifiquen com a Sòl urbanitzable no
delimitat, i per tant ha de ser objecte del corresponent Pla parcial de delimitació on es fixaran
amb precisió les zones inundables. Amb aquest estudi es pretén dona una aproximació de la
inundabilitat dels diferents sectors per tal de poder emprendre decisions de planejament
general, i desestimar les zones que ja apareixen com inundables per a futurs creixements.
Segons aquest estudi, s’han seleccionat finalment com a terrenys urbanitzables els
situats entre el torrent de Can Dori i el torrent del Prubí, on les línies de les avingudes màximes
estan molt juntes i la inundació per l’avinguda de 500 anys no afecta als terrenys que es
pretenen urbanitzar. Això no obstant, quan es redacti el corresponent Pla parcial de delimitació
caldrà afinar i presentar el corresponent Estudi d’inundabilitat.
Risc sísmic. El Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT), aprovat
el 13 de maig de l’any 2003, determina les àrees de Catalunya exposades a un risc més gran
de situacions d’emergència sísmica.
L’escenari de risc sísmic per cada municipi de Catalunya es deriva de l’avaluació de la
perillositat sísmica, que permet una estimació de la intensitat del moviment sísmic que pot
raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya; i de l’avaluació de la vulnerabilitat
sísmica de les construccions en tot el territori català, que permet una estimació dels danys que
el moviment sísmic considerat pot causar sobre els municipis de Catalunya. El mapa que
determina les diferents àrees del territori en funció de la seva perillositat sísmica és el mapa de
zones sísmiques expressat en diferents valors d’intensitat per a una mateixa probabilitat anual
-3
de 2x10 , equivalent a un període de retorn de 500 anys.
Segons el Mapa de zones sísmiques considerant l’efecte del sòl, a Canyelles li
correspon una intensitat sísmica de grau VI (veure imatge 3.14). Aquest és percebut per moltes
persones a l’interior dels edificis i per algunes a l’exterior. Algunes persones es desperten, però
no arriben a espantar-se. La vibració és comparable a la produïda pel pas d’un camió pesant
amb càrrega. També s’identifica perquè les finestres, portes i vaixella vibren. Els pisos i mus
cruixen. El mobiliari es comença a moure. Els líquids continguts en recipients oberts es mouen
lleugerament. I els objectes penjats es balancegen lleugerament.
Risc d’incendis. El municipi de Canyelles està catalogat com d’alt risc d’incendi pel
Decret 64/95 de 7 de març pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
D’acord amb el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal proporcionat pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Canyelles presenta, de manera
generalitzada, un risc alt d’incendi a la meitat del seu municipi i un risc baix a l’altre meitat,
coincidents amb aquelles zones urbanitzades. A més, al municipi també s’hi localitzen zones de
risc molt alt coincidents amb trames de masses forestals que principalment es concentren a la
zona oest, ja que formen part del Parc d’Olèrdola, i a la part NE, junt a la riera de Vilafranca.
Tot i així, es comprova a través del mapa, que petites superfícies catalogades com a risc molt
alt es localitzen als vorals de les urbanitzacions i trames urbanes (veure taula 3.40. i imatge
3.15).

Imatge 3.14. Mapa de zones sísmiques considerant l’efecte del sòl.
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Font: SISMICAT, 2003. Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

El Pla Especial d’Emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), preveu
la redacció de plans d’àmbit local (PAM), l’objecte dels quals és establir l’organització dels
recursos i serveis i els procediments d’actuació del mateix Ajuntament i dels que puguin
assignar altres administracions públiques o altres entitats públiques o privades, per a fer front a
les emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial
territ
dels plans.
Taula 3.41. Perill bàsic d’incendi forestal del municipi de Canyelles.
Risc d’incendi

Superfície (ha)

Risc Baix

540,35

Risc Moderat

0

Risc Alt

562,38

Risc Molt Alt

329,58

Total

1.432,28
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH, 2009.

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

60

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

Les zones amb més risc d’incendi forestal associades a les diferents urbanitzacions del
municipi es poden veure a la taula 3.41., on també s’especifiquen les diferents mesures de
protecció davant d’aquest risc per cada una.
Taula 3.42. Protecció contra incendis forestals dels nuclis habitats a Canyelles
Urbanit.

Franja de Parcel·les
protecció desbrossades

Pla
d’Autoprotecció

Vialitat
Xarxa
Pla
neta de
d’hidrants
d’evacuació
vegetació

Les
Palmeres

NO
(prevista
En curs
la 1a fase
per 2006)

En
elaboració

NO

NO

SI

Muntanya
del Mar

NO

En curs

NO

SI (D-25
NO
mm)

SI

Selva
NO
Meravelles

En curs

En
elaboració

NO

NO

SI

Califòrnia

En curs

En
elaboració

2x1*100
+1*70 mm

NO

SI

50%

SI

SI
SI (previst
manteni-

Vora
Sitges

ment per
2007)

En curs

En
elaboració

1x1*100
mm
2x100 mm
STORZ

Cogullada
1

NO
(en
construcci En curs
ó)

NO

SI

SI

SI

Cogullada
2

NO
(en
construcci En curs
ó)

NO

SI

SI

SI

Daltmar

50%

En curs

En
elaboració

NO

SI

SI

Amèriques SI

En curs

En
elaboració

SI

SI

SI

Can Roca

En curs

En
elaboració

SI

SI

SI

SI

Font: Pla d’Actuació Municipal de Canyelles, 2006

Per les parcel·les privades (no estan construïdes) de les urbanitzacions l’Ajuntament
notifica al propietari la obligatorietat de netejar-les. Si el propietari no actua, és l’Ajuntament
l’encarregat de la neteja d’aquesta, aplicant una taxa de neteja al propietari, de que es
garanteix la gestió de les parcel·les no construïdes ni ocupades per cap activitat, prevenint el
risc d’incendis.
Altres zones vulnerables pel que fa al risc d’incendi són les zones forestals de el Pinar,
el Collet, el Puig de les Forques, les Pessoles, la Roqueta i la Roca Plana i les zones
disseminades dels Girabals de baix, al peu de la carretera C-15B, entre Vora Sitges i Can
Roca, Cal Català, a peu del camí del Fondo de les Alzines, passat Mas Rosell, disseminat
existents entre els nuclis de Can Roca i Vora Sitges, disseminats per sobre del carrer d’Haití i
de la plaça de Valls, a Can Roca, disseminats existents al sector del Pinar, disseminat Cal
Fusteret, a peu de camí del Romanguer i disseminat de Mas Rossell a peu del camí del Fondo
de les Alzines.
Pel que fa a la incidència registrada d’incendis forestals a la zona, el més recent es va
produir l’any 2003 al Parc d’Olèrdola, però fora del terme municipal. L’any 1997, hi va haver un
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incendi a la zona dels voltants del Puig Montgròs a causa de la xarxa elèctrica, i l’any 1994 a la
zona nord del municipi a causa de la Pirotècnia Igual, afectant 913,14 ha. (veure imatge 3.15).
Actualment encara no s’ha dut a terme cap gestió de reforestació a la zona cremada.
Imatge 3.15. Riscos ambiental

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible al Departament de Territori i
Sostenibilitat

Risc tecnològic/industrial. El Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya
(PLASEQCAT) és el marc orgànic i funcional per a fer front a les emergències per accidents
greus amb substàncies perilloses, prèviament analitzats, classificats i majoritàriament avaluats.
En ell s’estableix l’esquema de coordinació de les autoritats, organismes i serveis cridats a
intervenir, els recursos humans i materials necessaris per a la seva aplicació i les mesures de
protecció més idònies.
El seu abast territorial és tot el territori de Catalunya i a efectes operatius i de risc,
aquest territori es divideix en diversos sectors de risc. La tipologia d’empreses incloses al
PLASEQCAT, són les instal·lacions afectades pel Real Decret 1254/1999 (Nivell alt i Nivell
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baix), les empreses que emmagatzemen i manipulen productes explosius (les regulades pel RD
230/98), i els aparcaments de mercaderies perilloses d’Adif.
Segons el Mapa dels diferents sectors de risc de Catalunya, disponible al web del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Canyelles pertany al sector
químic del Penedès. En aquest sector els establiments inclosos al PLASEQCAT són quatre,
dels quals un pertany al municipi de Canyelles, la Indústria Pirotècnia Igual, classificada com a
empresa d’explosius i pirotècnia. Aquesta industria presenta explosius de Nivell Alt ITC-10
segons el Reglament d’explosius, i queda afectada pel RD 1254/99.
Com a tal, la Pirotècnia Igual disposa d’un pla d’emergència interior (PEI), que té com a
finalitat establir les actuacions a seguir amb els mitjans propis de què es disposi en cas de
produir-se un accident a les seves instal·lacions, i d’un Pla d’emergència exterior (PEE).Aquest
és el pla marc orgànic i funcional pensat per prevenir o, si s'escau, mitigar les conseqüències
d'accidents greus de caràcter químic que puguin succeir a l'empresa. S'estableixen les funcions
i l'esquema de coordinació de les autoritats i els serveis cridats a intervenir, així com els
recursos humans i materials necessaris per aplicar-lo i les mesures de protecció idònies.
D'acord a les dades proporcionades per la indústria Pirotècnia Igual, les instal·lacions
de l'esmentada indústria es troben ubicades aproximadament a 1.000 metres del nucli urbà de
Canyelles (en direcció sud-oest) i a 1.200 metres dels nuclis de Viladellops (en direcció nord, al
terme d'Olèrdola) i de Vora-Sitges (en direcció sud). El radi màxim d'afectació en cas d'accident
respecte a nuclis de població o aglomeracions de persones es calcula en 110,72 metres per als
productes acabats i en 461,45 metres per als productes de fabricació. En conseqüència es pot
afirmar que els nuclis de població del municipi de Canyelles es troben fora de la distància
màxima d'afectació en cas d'accident de la indústria Pirotècnia Igual.
En relació a les vies de comunicació, la Pirotècnia Igual es troba a 600 metres de la
carretera comarcal C-244, mentre que la resta de vies es situen a unes distàncies superiors. El
radi màxim d'afectació en cas d'accident respecte a vies de comunicació es considera igual que
respecte als nuclis de població per als productes acabats (110,72 metres) i menor pel que fa als
productes de fabricació, de 366,44 metres, d'acord a les dades proporcionades per l'esmentada
indústria. D'aquesta manera, es pot afirmar que les vies de comunicació del terme de Canyelles
es troben fora de la distància màxima d'afectació en cas d'accident de la indústria Pirotècnia
Igual.
Segons el PLASEQCAT el municipi de Canyelles té l’obligació d’elaborar el PAM per
tenir una indústria d’explosius que supera el llindar menor o de nivell baix del RD 1254/99.
El Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses
per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) estableix, a través de l’anàlisi de flux de la
xarxa viària i ferroviària, les zones de Catalunya on el risc d’accident és més elevat i determina
quins municipis han de fer el corresponent Pla d’Activació Municipal.
Segons el Mapa de flux de mercaderies perilloses a Catalunya del TRANSCAT, pel
terme municipal de Canyelles no hi transcorre cap via amb flux de mercaderies perilloses
important o molt important i, per tant, al municipi no ha d’elaborar cap PAM per protegir-se del
risc derivat d’aquest transport.
3.2. OBJECTIUS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL D’OBLIGACIÓ
En aquest apartat s’especifiquen els objectius de protecció ambientals fixats a l’àmbit
internacional, europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin una relació amb el pla i, en
general, les directrius i obligacions jurídiques que resultin d’aplicació, incloses les establertes
en plans de rang superior.
Marc legal i de referència general en medi ambient
El VI Programa de medi ambient de la Unió Europea defineix quatre àrees d’actuació
prioritàries:
-

Intentar mitigar el canvi climàtic.

Protegir i restaurar el funcionament dels sistemes naturals i detenir la pèrdua
de biodiversitat en la Unió Europea i al món i protegir els sòls contra l’erosió i la
contaminació.
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Aconseguir prou nivell de qualitat ambiental perquè les concentracions de
contaminants d’origen humà, inclosos diferents tipus de radiació, no comportin efectes ni
riscs significatius sobre la salut humana; política centrada en el principi de precaució i de
prevenció de riscs.
Aconseguir que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la
capacitat de càrrega del medi ambient; dissociar el consum de recursos i el creixement
econòmic mitjançant un augment notable de l’eficiència dels recursos, la desmaterialització
de l’economia i la prevenció de la generació de residus.
Marc legal i de referència en matèria de biodiversitat
Els principis de la lluita global contra la pèrdua de la diversitat biològica es troben
resumits en diverses estratègies i convenis entre els quals: l’Estratègia global per a la
conservació de la biodiversitat, el Conveni de Rio sobre la diversitat biològica, l’Estratègia
paneuropea per a la diversitat biològica, l’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat o
l’Estratègia espanyola per a la conservació de la biodiversitat. A Catalunya existeix un
esborrany d’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica,
elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb la
col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural.
L’Estratègia catalana comparteix els grans objectius del corpus jurídic internacional,
però els concreta i adequa a la situació i les especificitats pròpies de Catalunya. La proposta vol
ser d’aplicació al conjunt de la matriu territorial i no solament als espais naturals protegits i
pretén integrar les consideracions en matèria de biodiversitat al conjunt de les polítiques de
desenvolupament territorial i econòmic. Els seus objectius bàsics són eliminar o reduir les
amenaces que comprometen la conservació dels components de la biodiversitat a Catalunya,
com també garantir que els usos i aprofitaments que s’hi fan dels components de la
biodiversitat siguin sostenibles. L’Estratègia catalana s’estructura en quatre eixos d’actuació
prioritaris, que es concreten en 22 objectius estratègics, 63 objectius operatius i 290 accions.
Aquest eixos són els següents:
Coneixement sobre la diversitat biològica i avaluació i seguiment dels seus
components.
-

Conservació de la diversitat biològica.

-

Ús sostenible de la diversitat biològica.

biològica.

Marc legal, administratiu, econòmic i social amb incidència sobre la diversitat

Marc legal i de referència en matèria d’aigua
En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
23 d’octubre, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política
d’aigües, la que marca els objectius ambientals on el planejament territorial té incidència i que
són, especialment, els següents:
Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes
aquàtics i dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels
ecosistemes aquàtics.
Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels
recursos hídrics disponibles.
-

Protegir i millorar el medi aquàtic.

Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar
noves contaminacions.
-

Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres.

-

Protegir les aigües territorials.

Marc legal i de referència en matèria d’ambient atmosfèric
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre, sobre avaluació i gestió de la
qualitat de l’aire ambient té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia
comuna adreçada a:
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Definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Unió Europea per
evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el
seu conjunt.
-

Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.

Avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als
estats membres.
Disposar d’informació adequada sobre la qualitat de l’aire ambient i procurar
que el públic tingui coneixement de la mateixa, entre d’altres coses amb llindars d’alerta.
També caldrà considerar pel que fa a la contaminació acústica el Decret 176/2009, de
10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
Marc legal i de referència en matèria de canvi climàtic
Existeixen, en aquesta matèria, diversos els acords i normativa associada al respecte.
A continuació es presenta un breu resum dels més destacats:
Internacional:
-

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic

-

Protocol de Kyoto

Comunitari:
29/04/1998 la Comunitat Europea va signar el Protocol de Kyoto a Nova York, i
posteriorment, el 31/05/2002, tots els estats membres de la Unió Europea van ratificar el
Protocol de Kyoto
Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un regim per al comerç de drets
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle
-

Paquet legislatiu energia i clima

-

03/10/2010 Estratègia Europa 2020

-

COM 147/4 (2009) Llibre Blanc d’Adaptació al canvi climàtic

Estatal:
-

Ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto

-

Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020

Lleu 1/2005, de 9 de març per la qual es regula el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle
-

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)

Autonòmic:
-

Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012

-

Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020

-

Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020

-

Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 2026

-

Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

A Catalunya, davant la incertesa dels potencials efectes d’aquest fenomen, el Govern
de la Generalitat ha promogut una Estratègia catalana sobre el canvi climàtic basada en:
-

Un inventari permanent d’emissions de diòxid de carboni.

-

Una xarxa temàtica contra el canvi climàtic.

-

Una estratègia per a la implantació de l’energia eòlica a Catalunya.

-

Uns programes d’eficiència energètica al sector industrial i domèstic.

-

Un programa de recuperació i tractament dels gasos d’abocador.

-

El foment dels biocombustibles.
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El posicionament de Catalunya davant els sistemes de compravenda
d’emissions.
-

Un programa d’impuls i foment de la mobilitat sostenible.

-

Un programa d’educació ambiental i informació.

-

Un programa de foment dels vehicles lliures de benzina.

La incorporació de l’estratègia com un dels eixos principals de l’Agenda 21 de
Catalunya.
-

La creació d’una comissió catalana del canvi climàtic.

Marc legal i de referència en matèria de sòl
No existeix cap document amb implicacions legals ni cap estratègia aprovada sobre sòl
a Catalunya. Tot i això, en l’àmbit de la Unió Europea existeix una Comunicació de la Comissió
al Consell, el Parlament Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè de les regions
(COM/2002/0179 final, no publicada al DOCE), titulada Cap a una estratègia temàtica per a la
protecció del sòl, on es detecten alguns objectius sobre els quals el planejament pot tenir
capacitat d’incidència.
Marc legal i de referència en matèria de paisatge
El Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i
la planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques. A
Catalunya existeix la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge,
que promou el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per tal
d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics amb un
desenvolupament sostenible.
La Llei es basa en els principis d’actuació següents:
Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes
d’utilització racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat
dels ecosistemes.
Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels
ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu.
Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu
que, a més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social,
patrimonial i identitària.
Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació
d’ordenació i gestió del territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge.
Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en
l’elaboració i l’execució del planejament i de les polítiques de paisatge.
Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls
d’actuacions, l’adopció d’instruments i la presa de decisions sobre el paisatge.
Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials,
professionals i econòmics.
Per altra banda, el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
estableix per a la Unitat de paisatge 5. Garraf una sèrie d'objectius, criteris i accions a
perseguir:
-

Objectius de qualitat paisatgística

1. Unes formacions geològiques del massís de Garraf -caracteritzades pel relleu
abrupte i la naturalesa calcària, blanca- preservades com a elements configuradors del
paisatge, que constitueixin fites i se’n revaloritzi el caràcter.
2. Uns boscos i matollars gestionats adequadament a fi de reduir el risc d’incendi i
d’assegurar l’equilibri ambiental.
3. Uns creixements periurbans controlats, endreçats, que connectin els espais verds
urbans i periurbans amb els corredors i sistemes d’espais lliures més pròxims.
4. Un sistema d’infraestructures lineals que minimitzi la fragmentació del territori i es
dissenyi amb criteris d’integració paisatgística.
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5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n
minimitzi l’impacte visual.
6. Uns paisatges rurals amb poblacions reconegudes pel seu valor històric i patrimonial
ben planificades i gestionades, on es fomenti la rehabilitació per sobre de la substitució
d’edificacions i que mantinguin els principals trets característics.
7. Unes fites i fons escènics del Garraf preservats i revaloritzats, que es mantinguin
com a referents visuals i identitaris de qualitat.
8. Una arquitectura rural de pedra seca que es conservi com a element identitari i se’n
promogui l’ús en els nous elements de tancament.
9. Un paisatge on l’herència de patrimoni medieval i de construccions defensives com
castells i torres de guaita hi siguin rellevants (el castell d’Eramprunyà, el castell de Canyelles, el
castell de Castellet, el castell de Campdàsens, la torre de defensa de Can Planes i el castell de
Garraf).
10. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i
permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges del Garraf.
-

Criteris i accions
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió

1. Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles
constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció,
el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de
qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i
turisme responsable).
2. L’arranjament o el disseny de nous traçats d’infraestructures viàries que creuin la
unitat, pel seu caràcter de paisatge de muntanya, haurien de procurar la màxima integració
paisatgística amb l’entorn. Evitar els elements de protecció i seguretat disruptius (biona
metàl·lica o tanca de formigó, tanca de disseny urbà, tanca de via ràpida, etc.).
3. Fomentar la millora de la connexió ecològica i paisatgística entre el Garraf i el mar a
través de la carretera C-32.
4. Afavorir la recuperació de la màquia de garric i margalló, amb la perspectiva de
poder disposar a mig termini d’algunes mostres de vegetació properes a la comunitat climàcica,
pel seu interès científic, paisatgístic i pedagògic. En aquest sentit, impedir eventuals
repoblacions futures amb pins, almenys al sector central del massís de Garraf.
5. Procurar evitar la presència d’espècies vegetals exòtiques als espais públics i
prioritzar les espècies autòctones.
6. Vetllar pel manteniment i la productivitat de les estructures agrícoles existents, com a
peces vertebradores del paisatge i generadores d’un ric mosaic agroforestal.
7. Promoure la millora de la integració paisatgística de les urbanitzacions la Rectoria i la
Bassa Blanca (Begues), mitjançant l’ús de cromatismes adequats, la unificació de les tanques
quant a color, forma i dimensió i la utilització de vegetació autòctona per a l’enjardinament.
8. El Garraf és una àrea amb gran densitat de castells i fortificacions defensives,
especialment d’origen medieval, tot i que també d’altres èpoques, amb un elevat valor històric.
És el cas del conjunt emmurallat d’Olèrdola (amb el castell, l’església mossàrab rehabilitada,
les tombes antropomorfes) i d’altres exemples de patrimoni romànic com l’església de Sant
Miquel d’Olèrdola, l’església del Sant Sepulcre, l’ermita de la Trinitat etc. A la unitat també hi ha
nombroses masies i pous de gel com a vestigi d’antigues activitats productives. És necessari
gestionar i mantenir els edificis patrimonials pel seu valor identitari i paisatgístic i com a eina de
promoció turística amb valor econòmic.
9. Afavorir el manteniment de la ramaderia extensiva i els conreus tradicionals amb
sistemes ecològics per diversificar el paisatge, mantenir la gestió activa del territori i,
eventualment, fixar població i prevenir incendis amb activitats vinculades al medi.
10.Mantenir els camins per a l’accés a peu o en BTT i evitar-ne l’artificialització
excessiva amb elements d’urbanització o enjardinaments ornamentals.
11. Vetllar pel compliment de les iniciatives sorgides fruit dels compromisos de la Carta
del paisatge de l’Alt Penedès que siguin d’aplicació en aquest espai:
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- Ordenança del paisatge. Promoure l’adaptació i l’aprovació per part dels municipis de
la comarca de la proposta-model d’ordenança del paisatge del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
- Fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola del Penedès. Promoure la
posada en pràctica de les propostes per part del sector vitivinícola.
- Ordenança de moviment de terres. Regular els moviments de terres més enllà de
l’actual normativa urbanística.
- Integració paisatgística de polígons industrials existents. Promoure-hi actuacions
d’integració paisatgística tal i com ja ha fet en alguns casos el Consell Comarcal de
manera coordinada amb els municipis.
- Recuperació d’entorns fluvials. Planificar actuacions de millora i conservació dels
entorns fluvials tal i com ja està duent a terme en alguns casos el Consell Comarcal de
manera coordinada amb els municipis.
12. Vetllar pel manteniment de la connexió paisatgística entre l’espai de Colls-Miralpeix
i el Parc del Garraf.
13. Vetllar per l’ús de materials d’acabat propis de la zona, com ara la teula àrab a les
cobertes o l’arrebossat a les façanes, més tradicional que la pedra vista en l’acabat exterior de
masies i cases de poble.
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació
14.Promoure la restitució dels valors paisatgístics als llocs on s’han perdut per causa
de processos d’explotació dels recursos geològics, per exemple, la pedrera del Fondo de la
Ginesta, la que se situa a sobre els Monjos, o la del Telègraf (Subirats).
15. Estudiar la manera de reduir la incidència paisatgística de la fàbrica de ciment del
Garraf.
16.Preservar les fites paisatgístiques: castell de Subirats, torre del Telègraf, castell
d’Olèrdola, castell de Canyelles, castell d´Eram Sitges amb prunyà, església de Sant Miquel
d´Olèrdola, entre d’altres i evitar les construccions, infraestructures i, en general, barreres
visuals que impedeixin o dificultin considerablement la percepció de les vistes més interessants.
17.Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en
vehicle, on la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa,
que comprèn miradors i camins existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions
necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per facilitar la percepció
dels valors del paisatge i el coneixement del territori. Són els miradors del castell de Subirats, el
castell de Castellet, la Talaia, el Montgròs, la creu de Sant Isidre, l’ermita de la Trinitat, la Pleta,
la Mata, la Morella, can Grau, el castell d’Eramprunyà, el castell d’Olèrdola, el Montcau, el
castell de Gelida, les Pedrisses i el bosc de Totossaus; i els itineraris motoritzats i a peu definits
a l’apartat de principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge d’aquesta unitat de
paisatge. Es tracta de recorreguts, a peu o en vehicle, amb àmplies visuals sobre el mar, la
plana penedesenca o la conurbació barcelonina per la seva posició enlairada i la manca de
barreres naturals o antròpiques.
Marc legal i de referència en matèria de risc
-

La Directiva 82/501/CEE (Seveso I) i la Directiva 96/82/CE (Seveso II).

El Reial decret 1254/1999, modificat pels RD 119/2005, de 4 de febrer, i RD
948/2005, de 29 de juliol, que s’ha implementat a Catalunya mitjançant el decret 174/2001
de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16
de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els qual
intervinguin substàncies perilloses.
-

El Pla d’Emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT)

La Guia de criteris per a la planificació del territori en l'entorn dels establiments
industrials afectats per la legislació d'accidents greus, del Servei de seguretat
d’instal·lacions del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
Planejament de rang superior
Pel que fa al planejament de rang superior, el nou POUM del municipi de Canyelles
haurà de tenir en compte Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) aprovat definitivament
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el 20 d’abril de 2010. L’informe de sostenibilitat ambiental del PTMB destaca 4 objectius
ambientals principals que són els següents:
1. Preservar els valors naturals i cultural garantint la conservació de la diversitat
geològica, biològica i paisatgística, dels elements del patrimoni cultural, i la funcionalitat
ecològica del conjunt del territori.
2. Racionalitzar el model d’ocupació del sòl moderant la tendència en l’ocupació del sòl.
3. Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles basat en organitzar de forma més
racional els usos del territori i la xarxa d’infraestructures amb l’objectiu de configurar un model
d’accessibilitat metropolitana de bens i persones més coherent, eficient i sostenible.
4. Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics propiciant una major eficiència
en la utilització dels recursos tot generant menys impactes negatius i disfuncions– residus,
contaminació, etc.
3.3. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN LA REDACCIÓ DEL
PLA
A continuació es presenten els objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del
Pla segons indicacions del Document de Referència, atenent a la jerarquització següent:
Objectiu 1: Adoptar una estructura urbana densa, compacta i complexa integrant
els desenvolupaments urbanístics en la matriu física.
Preveure els creixements urbans en continuïtat amb el nucli urbà principal,
promovent una nova estructura del mateix, amb densitats i tipologies més compactes i
coherents amb el desenvolupament urbanístic sostenible, que permetin ocupacions més
intensives i integrades en l’entorn i el paisatge.
Promoure l’estratègia de reducció–extinció en les urbanitzacions assenyalades
pel Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), i actuacions de reestructuració i dotació en
les urbanitzacions que calgui per tal de dotar-les de centralitat.
Preservar de la urbanització els terrenys amb pendents elevats, mantenint la
seva classificació de sòl no urbanitzable, i minimitzar l’edificació dels creixements ja planificats.
Proposar una nova xarxa de camins entre les urbanitzacions integrada en la
matriu física, mantenint la permeabilitat del sòl.
Objectiu 2: Protegir els recursos hídrics i els cursos fluvials i els seus entorns,
prevenint els riscos hidrològics i fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la
qualitat de l’aigua.
Garantir la compatibilitat del creixement urbanístic planificat d’acord amb
l’establert a l’article 6, directriu de preservació front als riscs d’inundació, i la disposició
transitòria segona, estudis d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació
hidràulica aprovat, del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, proposant mesures per tal de prevenir-lo.
-

Adequar el desenvolupament previst a la disponibilitat de recursos hídrics.

-

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

Adoptar mesures per fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua, tot assegurant
la depuració de la totalitat de les aigües residuals.
Objectiu 3: Ordenar el sòl no urbanitzable preservant les àrees i elements de
valor natural, i establint una xarxa d’espais d’interès natural i agrícola, físicament
contínua i permeable, i connectada amb les xarxes urbanes.
Delimitar acuradament en el sòl no urbanitzable els àmbits protegits d’Olèrdola i
el Massís del Garraf inclosos en el Pla d’espais d’interès natural i en la xarxa Natura 2000.
Adaptar l’ordenació i la normativa del sòl no urbanitzable, segons s’escaigui, als
límits i normativa dels PEPMFP de l’espai d’Olèrdola i del Massís del Garraf.
Preservar els valors protegits per la delimitació de protecció especial del PTMB,
així com els connectors amenaçats corresponents al separador urbà emplaçat entre Can Roca
– les Amèriques i Olivella, el connector ecològic i fluvial de la riera de Vilafranca i la passera
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entre el nucli urbà principal i l’àmbit de la Pirotècnia Igual. Així mateix, per tal de conservar la
biodiversitat i connectivitat intramunicipal, establir les determinacions i mesures ambientals
necessàries.
Establir una zonificació de sòl no urbanitzable i dels espais lliures, en general,
que aculli els boscos i els HICs existents, així com els espais agrícoles de més interès, que
permeti la protecció i conservació dels hàbitats i les seves espècies, i que juntament amb les
zones verdes urbanes, les zones EIN i xarxa Natura 2000, formi una xarxa el més contínua
possible d’espais lliures d’edificació i urbanització.
Dissenyar les zones verdes i altres espais lliures urbans amb criteris de
biodiversitat, bioclimàtics i fent servir espècies autòctones.
Impedir la unió dels sectors residencials de baixa densitat propers mantenint
separadors paisatgístics entre ells.
Preveure, sempre que sigui possible, un espai perimetral entre el sòl urbà i el
sòl no urbanitzable.
Garantir el compliment de les mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Objectiu 4: Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lluminosa i
electromagnètica, millorant, alhora, l’eficiència energètica dels sistemes urbans.
renovables.
-

Definir acuradament les àrees edificables, facilitant la incorporació d’energies
Exigir enllumenat de baix consum en espais públics i privats.

Tenir en compte les zones de sensibilitat acústica definides en els mapes de
capacitat acústica d’àmbit municipal i les normes per a les noves construccions en zones de
soroll, a l’hora de regular els usos admesos, per tal de garantir el compliment dels nivells
d’immissió sonora establerts en la normativa sectorial vigent.
Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans per
atendre a un conjunt de funcions.
Objectiu 5: Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades
al Pla.
Fomentar l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables en la
urbanització i l’edificació, de conformitat amb allò establert en els objectius esmentats
anteriorment.
Incorporar en el POUM aquelles disposicions que permetin garantir i promoure
el correcte desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES), a fi i efecte
d’assolir els objectius del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una energia sostenible local.
Objectiu 6: Protegir i millorar els elements i ambients paisatgístics d’interès, tot
preveient-ne una gestió adequada.
Definir tipologies i intensitats edificatòries que no suposin una ruptura estrident
respecte les pautes formals del seu entorn.
Ordenar acuradament els espais de vora dels teixits urbans i els espais
periurbans utilitzant, sempre que sigui possible, el sistema d’espais lliures com a elements de
contenció i acabat de la ciutat, així com de transició vers el sòl no urbanitzable.
Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni cultural
com natural, delimitant-ne àmbits de protecció puntual, redactant catàlegs, plans especials, etc.
Incorporar criteris a la normativa per tal que les construccions i les instal·lacions
de nova implantació s’integrin en els espais d’interès paisatgístic, el patrimoni cultural i els
elements identitaris.
Ordenar els volums de les edificacions en relació amb la morfologia del
terrenys i del paisatge.
Regular les condicions d’implantació, les característiques tipològiques i els
paràmetres bàsics dels usos i les edificacions admissibles en sòl no urbanitzable.
Objectiu 7: Implantar els equipaments i els sistemes de disseny urbà adients per
a la reutilització i la recollida selectiva de residus, promovent-ne una gestió adequada.
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Incloure en el disseny de la vialitat pública els espais suficients i adequats per
col·locar contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les operacions de recollida
i transport de residus.
Assegurar una correcte gestió dels residus d’obra en fase constructiva, evitant
abocaments il·legals de runa i materials similars, en instal·lacions autoritzades per l’Agència de
Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent.
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DE

L’ELECCIÓ

DE

L’ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ CONSIDERADES
A continuació es descriuen les alternatives d’ordenació considerades a l’hora
d’enfrontar la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canyelles. Cal mencionar
que només s’han pres en consideració el Pla General d’Ordenació Urbana aprovat el 1987 i
vigent en el moment de redacció d’aquest informe (considerat com Alternativa 0), i una sola
proposta de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2011 (considerat com Alternativa 1).
Això és així perquè les característiques del municipi, tant des del punt de vista
ambiental, com socioeconòmic i urbanístic, junt amb la voluntat de l’equip redactor i del
consistori, i tenint en compte el context actual en matèria d’urbanisme, medi ambient i
planificació territorial, porten a poder plantejar molt poques opcions diferents de cara a una
proposta de planejament. D’aquesta manera, la realitat social i econòmica del municipi, junt
amb les previsions de creixement demogràfic i la disponibilitat actual de sòl residencial, així
com l’estructura urbanística actual, els valors associats al sòl no urbanitzable i l’existència de
planejament territorial de rang superior, condicionen els plantejaments possibles de tal manera
que les propostes que es fan constitueixen una sola alternativa, l’Alternativa 1. En tot cas, les
petites variacions o ajustaments que es puguin despendre d’aquesta proposta no tenen prou
consistència en si sols com per constituir alternatives diferenciades.
4.1.1. Pla General d’Ordenació Urbana de 1987. Alternativa 0
El sòl residencial i industrial
Pel nucli urbà, la proposta d’ordenació es basa en la conservació i manteniment de les
seves característiques preexistents. Dins del nucli urbà, es delimita el conjunt del Castell i
l’Església, i les àrees edificades adjacents, com a àmbit de gran interès pel seu valor
monumental i tradicional, el qual serà objecte de mesures de conservació, restauració i
rehabilitació.
El conjunt d’edificacions restants dins la part identificada com a nucli antic, seran
tractades amb criteris d’ordenació respectuosa amb les irregularitats i singularitats de la trama
històrica i la tipologia edificatòria tradicional, amb garantia de la permanència dels elements
característics del barri.
Com a operació principal es proposa la creació del Parc del Castell, completat amb
l’àrea del cementiri i el seu entorn, i amb la protecció visual i paisatgística del front del Castell i
del nucli antic des de la carretera de Vilanova.
La proposta de pla recull i integra la situació de la zona d’edificació amb tipologia
aïllada que s’ha produït a la banda oest del nucli antic i al voltant del camí cap a Daltmar, per
sobre el cementiri (Les Quintanes).
La proposta d’ordenació pel barri de Can Xum és recollir-lo com a sòl urbà d’ordenació
residencial aïllada. Es proposa la rehabilitació dels torrents i el seu entorn mitjançant
l’enjardinament dels seus marges i entorn circumdant lliure.
Pel que fa l’activitat industrial, el pla contempla la inclusió en sòl urbà de la indústria
Casamitjana-Mensa reconeixent-ne la seva situació i preveient les necessitats d’eventual
ampliació. La indústria Pirotècnia Igual, l’altra activitat industrial present al municipi en el
moment d’elaboració del PGOU de 1987, no disposa de la corresponent llicència municipal
d’acord amb el planejament urbanístic vigent llavors. Així, el PGOU de 1987 afronta el
problema des de dos vessants: primer, es planteja classificar la zona on s’ubica la Pirotècnia
Igual com a sòl industrial, però ho descarta per la no idoneïtat dels terrenys des d’un punt de
vista topogràfic i d’accessos; segon, reconèixer urbanísticament l’activitat actual, establint un
règim urbanístic transitori que permeti la continuïtat de l’activitat, cosa que s’ha de derivar del
que dictamini l’organisme competent en la matèria sobre la compatibilitat de l’activitat actual
amb la seva ubicació.
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Per altra banda, el PGOU de 1987 fa previsions de nou sòl industrial tenint en compte
la premissa de que les necessitats del municipi en el futur seran només de petites indústries,
tallers i magatzems lligades a empresaris locals o a activitats que requereixen estar a cavall
entre Vilafranca i Vilanova. A més, es preveu que aquesta demanda serà de poca intensitat i
molt estirada en el temps. Així, el pla proposa la creació d’una petita zona de sòl urbanitzable
no programat industrial proper a la carretera, adjacent al sòl urbà industrial actual de petita
indústria i taller.
Pel que fa al creixement residencial, el PGOU posa de manifest el poc creixement
demogràfic que s’espera en el decenni següent, però alhora constata que una gran part de la
residència del nucli urbà està ocupada per població estacional de caps de setmana i vacances,
de manera que el PGOU ha de tenir en compte aquesta circumstància i oferir vivenda de
segona residència. Tot i que el plantejament és concentrar-la al voltant del nucli urbà per
abaratiment i prestació de serveis, a l’entorn immediat d’aquests no es troba una franja
circumdant prou ampla amb terrenys aptes per la urbanització, de manera que la proposta del
PGOU es centra en els terrenys anomenats de Can Cros (límit oest del nucli, entre les
Quintanes i Can Xum), i el sector de la carretera (davant Can Xum, entre el sector industrial i
l’entrada a la urbanització Califòrnia).
El sistema d’ordenació i tipologia d’edificació que es proposa és la de vivendes
unifamiliars aïllades i afilerades, per mantenir-se dins dels tipus i densitats característiques i
tradicionals del lloc i que es considera que són les més adequades per constituir la combinació
d’oferta entre les vivendes permanents i les de temporada.
Així, el PGOU proposa tres sectors com a sòl urbanitzable programat:
Sector de Can Cros: Disposa d’una configuració topogràfica i una orientació
molt adequada per als usos residencials i te uns límits naturals també ben precisats per
l’actual trama urbana, el torrent i el canvi topogràfic que presenten les àrees de bosc i
muntanyes. L’ordenació proposada per aquest sector contempla dues formes d’ocupació
diferents, l’edificació unifamiliar agrupada i l’aïllada, així com la reserva de terrenys per a la
necessària ampliació de les Escoles Municipals i la nova obertura del vial central.
Sector Les Palmeres: El grau de parcel·lació, urbanització i edificació d’aquest
sector no permeten altra opció que la de mantenir i fomentar la continuació i desplegament
de les previsions del Planejament Parcial aprovat. El sector s’anirà incorporant
progressivament al sòl urbà del municipi a mida que es vagi completant l’obra urbanitzadora.
Sector Califòrnia: Es tracta d’un àmbit que s’ha desplegat d’acord amb les
previsions d’un Pla Parcial que disposa d’un estat avançat de parcel·lació, urbanització i
edificació, sense assolir, però, el grau suficient d’urbanització per ser classificat com a sòl
urbà. El Pla General ha procedit a excloure les àrees forestals del procés d’urbanització, a
una segona redistribució interior dels espais lliures.
El desplegament del sector de la carretera comportarà la creació d’una important zona
de parc, equipaments i serveis mixtos davant l’accés a la urbanització Califòrnia, un
enclavament estratègic des del punt de vista d’afavorir una utilització conjunta dels
equipaments municipals per part de la població fixa i l’estacional. Alhora, es crearà un passeig
arbrat amb parcs intercalats al llarg de la carretera, tant en aquesta banda com a la que
correspon a Can Xum, completant-se així l’ordenació urbanística dels marges de la carretera de
tanta transcendència per a la imatge i projecció exterior del municipi.
Pel que fa al sòl urbanitzable residencial no programat, el PGOU classifica els sectors
següents:
Sector urbanització La Cogullada: la part restant de la urbanització no
classificada com a sòl urbà que ha sigut objecte d’obertura de vials i parcel·lació en terrenys
sense qualificar pel Pla Parcial.
Sector Muntanya del Mar: Aquest sector recull una promoció il·legal existent al
municipi amb un grau d’urbanització totalment precari i degradat. Aquesta classificació
respon a un doble objectiu: no consolidar cap mena d’expectativa urbanística sobre un
sector urbanitzat amb clara vulnerabilitat de la legalitat urbanística i amb una greu situació
de degradació i abandonament, però no descartar definitivament la possibilitat de poder-ne
desenvolupar alguna iniciativa per complementar i rehabilitar la urbanització d’aquest sector.

Informe de Sostenibilitat Ambiental

73

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

Els sectors subjectes a compromisos de cessió i urbanització Vora Sitges, Can Roca,
Les Amèriques, Cogullada i les Quintanes estan contemplats en el planejament com a sòl urbà,
però el propi planejament proposa la seva qualificació com a sòl urbanitzable no programat
(Vora Sitges i Cogullada), com a sòl urbanitzable programat residencial (les Quintanes), o com
a sòl no urbanitzable (Can Roca i Les Amèriques) si no es compleixen els compromisos
adquirits per les promotores.
A continuació es presenta una taula amb les superfícies de sòl urbà i urbanitzable
contemplades pel PGOU de 1987.
Taula 4.1. Superfícies de sòl urbà i urbanitzable segons el planejament vigent a
Canyelles.
Classificació del sòl

Superfície (ha)

Sòl urbà
Daltmar

11,10

Cogullada 1

12,86

Nucli antic – Can Xum

49,86

Selva Meravelles – Can Rigol

29,94

Vora Sitges

70,06

Can Roca

13,49

Les Amèriques

7,12

TOTAL

194,44

Sòl urbanitzable programat
Can Cros

4,92

Les Palmeres

118,15

Nou Canyelles

6,48

Califòrnia – Can Dori

114,61

Can Faló

7,37

TOTAL

251,53

Sòl urbanitzable no programat
Cogullada 2

11,54

Muntanya del Mar

10,80

TOTAL

22,34

Font: Planejament General d’Ordenació Urbanística de Canyelles, 1987.

Els espais lliures i equipaments
La previsió que fa el PGOU de 1987 per a espais lliures i equipaments supera en molt
els estàndards considerats com a mínims necessaris, tant si es té en compte una previsió
global per a tot el municipi com si es consideren els diferents sectors per separat. Els
estàndards mínims de referència adoptats per a dimensionar el sòl destinat a equipaments i a
espais lliures són els que marcava la legislació urbanística vigent i corresponen a:
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Taula 4.2. Estàndards dels espais lliures i equipaments segons el planejament vigent a
Canyelles.
2

Espais lliures generals

5 m /habitant

Espais lliures locals

18 m / habitant o 10% del sector

Dotacions docents (generals + locals)

10 m / habitant

Dotacions esportives

3,8 m / habitant

Dotacions restants (generals + locals)

3,25 m / habitant

2
2

2

2

Font: Planejament General d’Ordenació Urbanística de Canyelles, 1987.

Així, la superfície necessària per a equipaments i espais lliures segons els estàndards
mínims i la superfície que realment en preveu el planejament es poden veure a la taula 4.3.
El planejament vigent atorga caràcter prioritari a les dotacions escolars del sector
central (casc antic, barri de les Quintanes i barri de Can Xum), ja que el planejament concentra
la població permanent del municipi i preveu una reserva de sòl suficient per a l’ampliació de les
2
escoles fins a una superfície de sòl de 5.920 m .
Taula 4.3. Superfície necessària per espais lliures i equipaments segons el
planejament vigent a Canyelles.
2

Superfície (m )
Concepte

Necessària (estàndards
mínims)

Prevista pel planejament

636.024

1.224.350

Dotacions comunitàries

96.828

152.303

Total global

732.852

1.376.655

Parcs i
públics

jardins

urbans

Font: Planejament General d’Ordenació Urbanística de Canyelles, 1987.

De la mateixa manera, la cobertura de sòl per a les dotacions esportives també té
2
caràcter prioritari al sector central, on la reserva de sòl és àmpliament superior (14.300 m )
2
sobre el mínim estàndard necessari (2.250 m ).
Finalment, la cobertura de sòl per a dotacions diverses a les àrees d’urbanitzacions de
segona residència és també en conjunt superior, i no s’especifica quina serà la utilització o
classe d’equipaments de les diferents peces per, així, poder avaluar, en un futur, les
necessitats del moment en funció de la població resident als diferents sectors.
La xarxa de serveis i sistema viari
Les consideracions que fa el PGOU vigent en matèria de xarxa de serveis i sistema
viari s’expliquen tot seguit.
Xarxa d’abastament d’Aigua. La principal font de subministrament d’aigua potable que
3
es preveu és el pou Collado, que disposa d’un cabal de subministrament de 5.760 m /dia. Per
3
una població potencial de 20.307 habitants, que representa una demanda de 5.077 m /dia, el
pou té suficient capacitat de servei en el supòsit que s’esgotessin altres fonts i els pous de
subministrament de les urbanitzacions (Les Palmeres, Califòrnia, Les Amèriques, Can Roca i
Vora Sitges). Per tant, el planejament, en previsió que els recursos propis del conjunt de pous
de les urbanitzacions no fossin suficients per la demanda, determina una estructura bàsica de
ramals principals amb un traçat esquemàtic que permetria l’abastament amb els recursos del
pou Collado en funció de les necessitats demandades.
Xarxa de sanejament d’aigua. El planejament contempla els principals col·lectors
derivats del model territorial d’urbanització i ocupació residencial i la previsió d’ampliació de la
depuradora municipal situada a la confluència dels torrents i la riera de Vilafranca per fer front a
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la demanda creixent a mida que es vagin realitzant les xarxes de clavegueram de les
urbanitzacions Califòrnia, Les Palmeres, Can Rigol, Cogullada, Daltmar, i del nucli urbà.
Les urbanitzacions situades aigües avall d’aquesta conca (Vora Sitges, Les Amèriques i
Can Roca) haurien d’optar per la construcció de la seva pròpia depuradora individual o bé
connectar-se a una depuradora dins el terme municipal de Sant Pere de Ribes.
Xarxa elèctrica. El planejament general no estableix una previsió específica de sòl i
d’ubicació de les estacions transformadores que puguin ser necessàries pel nou desplegament
residencial, de manera que s’hauran de realitzar els Plans Parcials, Plans Especials de serveis,
etc. en el moment de l’actuació. Per altra banda, l’existència de les línies elèctriques d’alta
tensió que discorren pel terme municipal garanteix la suficiència de recursos front al previsible
increment de la demanda.
Gestió de residus. Existeix una abocador incontrolat al terme municipal de Vilanova i
Geltrú, molt proper a la urbanització Les Palmeres, on es porten els residus urbans generats
municipi. El planejament proposa, atès que aquesta fórmula es considera inadequada,
supressió d’aquest sistema d’eliminació de deixalles i la incorporació de Canyelles a
Mancomunitat Comarcal per portar les deixalles a la planta de Vilafranca del Penedès.

la
al
la
la

Xarxa viària bàsica. El planejament proposa la millora del traçat i l’augment de la
capacitat del servei i dels enllaços de les carreteres de Vilanova a Vilafranca i de Sant Pere de
Ribes a Sitges. En especial, dóna importància als punts d’enllaç de la carretera amb el nucli
urbà i l’àrea de Califòrnia, amb previsió d’un disseny que contempli les necessitats d’intercanvis
amb la xarxa local i les calçades laterals amb espais amb funcions més específicament
urbanes.
Pel que fa a la vialitat local, planteja:
La creació de calçades laterals en la travessia urbana de la carretera de
Vilanova, amb la corresponent construcció de ponts de sobre el torrent per reforçar les
connexions urbanes.
L’obertura d’un nou vial i passeig de connexió a través del sector de
desenvolupament residencial de Can Cros, que permeti la connexió de la carretera sense
passar forçosament pel nucli antic.
L’obertura d’un passeig de connexió entre el centre cívic i social i el nucli antic
fins a les instal·lacions esportives municipals.
L’obertura d’un carrer – passeig de connexió est-oest entre la zona esportiva i
les àrees urbanes de nova edificació en front de la carretera.
El sòl no urbanitzable
El PGOU de 1987 adopta i formula mesures orientades bàsicament a la protecció i
conservació dels sistemes naturals i les activitats humanes tradicionals, per impedir que
progressi la implantació d’activitats i els processos de caràcter urbà que, en l’horitzó que
contempla el Planejament, han de desplegar-se en les àrees urbanes o urbanitzables del
municipi i que ja s’han prodigat amb prou intensitat dins d’aquest territori en les darreres
dècades, comprometent de forma molt greu la integritat del medi natural del municipi.
El planejament estableix, en funció dels objectius i de la naturalesa de les activitats i
explotació del territori, diferents categories dins del sòl classificat com no urbanitzable:
-

Sistema general viari.

-

Sòl protegit pel seu interès forestal.

-

Sòl protegit pel seu interès paisatgístic.

-

Sòl protegit pel seu interès agrícola.

-

Sòl destinat al Parc forestal del Castell d’Olèrdola.

-

Sòl d’utilització especial transitòria.

-

Espai lliure general Can Cros.

Dins d’aquest conjunt de categories del sòl no urbanitzable, se’n preveu la “d’usos
especials transitoris” que respon a la necessitat d’integrar en el planejament i la legalitat
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urbanística una instal·lació industrial que, per la singularitat i perillositat de les activitats que
desplega, ha d’ubicar-se allunyadament de les àrees urbanes, la Pirotècnia Igual.
Així, la superfície de cadascuna d’aquestes categories en el planejament de 1987 es
pot veure a la taula següent:
Taula 4.4. Superfície del sòl no urbanitzable segons el planejament vigent a Canyelles.
Sòl no urbanitzable

Superfície (ha)

Sistema general viari

12,23

Sòl protegit pel seu interès forestal

403,65

Sòl protegit pel seu interès paisatgístic

169,20

Sòl protegit pel seu interès agrícola

208,60

Sòl destinat al Parc forestal del Castell d’Olèrdola

1,01

Sòl d’utilització especial transitòria

5,40

Espai lliure general Can Cros

15,08

TOTAL

815,17

Font: Pla General d’Ordenació Urbanística de Canyelles, 1987.

4.1.2. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 2015. Alternativa 1
Situació actual i criteris de l’ordenació
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, 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.
Per tant, la proposta de POUM es basarà en els criteris següents:
- No preveure noves ocupacions de sòl que no siguin per la satisfacció de
necessitats d’equipaments i serveis.
- Reconsiderar els usos i transformar les àrees no consolidades seguint un
model de compacitat i diversitat d’usos, en contra del model actual dispers i unifuncional.
- Variar la tipologia edificatòria passant dels habitatges unifamiliars aïllats i
residencials als habitatges de dimensions més reduïdes i propers al centre urbà i dels
serveis urbans, sobretot tenint en compte aspectes com l’accessibilitat a l’habitatge per a
les persones joves i les comoditats per a les persones grans.
- El Pla territorial metropolità recomana la reducció o extinció de moltes de les
urbanitzacions del terme municipal i la concentració del creixement moderat en el nucli de
Canyelles. De fet, aquest procés de reducció de l’àmbit de les urbanitzacions ja s’ha fet
durant aquests darrers anys mentre es gestionaven urbanísticament les urbanitzacions,
mitjançant modificacions puntuals del planejament que n’han reduït l’extensió.
El sòl residencial i industrial
L’estructura proposada pel sòl residencial al POUM de Canyelles consisteix en el nucli,
les urbanitzacions existents, i la proposta de noves ocupacions de sòl únicament per satisfer les
necessitats d’equipament i serveis, o per satisfer la demanda d’altres tipologies d’habitatge
diferents de l’unifamiliar aïllat.
1. El nucli antic, el Castell i el seu entorn
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El nucli històric de Canyelles es manté en bones condicions des del punt de vista de la
seva estructura i aspectes ambientals. Per tant es proposa la conservació i protecció en la
mateixa línia actual.
Tanmateix, el conjunt format per l’església de Santa Magdalena i el Castell de
Canyelles juntament amb Can Saba, declarats Bé cultural d’interès nacional, són elements
arquitectònics i un dels símbols més destacats de Canyelles. És per aquest motiu que des del
punt de vista urbanístic les intervencions sobre aquest han de tenir un tractament singular, i han
de ser compatibles amb els nous usos i edificacions del seu entorn de manera que aquest
conjunt actuï com un element de dinamització i atracció del municipi, ja sigui en el sector turístic
o sociocultural. En aquest sentit el POUM reforça el manteniment i conservació del Castell i del
Nucli antic, entre altres proposant la transformació dels carrers del nucli històric en àrea
eminentment per vianants i de pacificació del trànsit rodat.
2. Les urbanitzacions
Pel que fa a les urbanitzacions, en general, es mantenen les previsions i
desenvolupaments urbanístics d’urbanització que són vigents en desenvolupament de l’actual
PGO i s’estableix la franja de protecció de 25 metres que estableix el Decret 241/1994. A més,
s’ampliaran els usos de les zones de cases aïllades per tal d’ampliar els usos admesos als de
serveis personals o a la llar, i petits equipaments com llars d’infants.
A continuació es descriuen les diferents actuacions proposades per cada una de les
urbanitzacions:
2.1 Daltmar i Cogulldada
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 al règim jurídic de sòl no
urbanitzable dins el Parc d’Olèrdola desclassificant-los de sòl urbà.
A la Cogullada 1 s’ajusta el límit del sòl urbà a la realitat física i les condicions de
2
parcel·lació. A més, s’estableix una parcel·la mínima de 400m , i es mantenen la resta de
paràmetres urbanístics.
A Daltmar es delimita un Polígon d’actuació urbanística (PAU-8) per l’acabament de les
obres d’urbanització.
2.2. Les Amèriques – Can Roca
A Can Roca es redefineixen els espais lliures i d’equipament al llarg del carrer Cristòfol
Colom. En aquest sentit, es defineixen els espais lliures als terrenys actualment arbrats i de
major pendent i, els equipaments als terrenys que per les seves condicions siguin edificables.
S’elimina el traçat que proposava el PGO vigent previst al carrer Equador i de Jamaica
a causa del fort desnivell i s’amplia aquesta superfície com a zona verda.
Finalment, s’amplia el Parc de les Amèriques amb la superfície d’un carrer sense
sortida.
2.3. Can Dori - Califòrnia
Pel que fa al Parc de Can Dori, actualment qualificat d’equipament, es manté aquesta
qualificació a l’edifici del Centre Cívic de Can Dori i, per a la resta de terrenys del Parc, es
qualifiquen de zona verda.
Es redueix l’àmbit de la urbanització en dos punts: en el paratge de la Rocacorba
agafant la referència del camí existent (límit nord-est) i, a Can Faló, a la capçalera del torrent
del Prubí prop del límit municipal i el Parc Natural del Garraf.
S’incorporen al Sistema hidràulic els cursos de la capçalera del torrent del Capó dins la
urbanització.
Finalment, s’incorporen les determinacions del Pla especial del Montgròs per tal de
regular i ordenar, des d’un punt de vista ambiental i paisatgístic, les instal·lacions de
comunicacions que actualment es localitzen al turó de forma desendreçada.
2.4. Vora Sitges
Es mantenen els límits del Polígon 1 (segons PGO), ara anomenat PAU-2, amb el
Projecte de reparcel·lació i d’urbanització aprovats definitivament i pendent de les obres
d’urbanització.
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Per a Polígon 2 (segons PGO) es proposa un Pla de Millora Urbana (PMU) per tal de
redefinir l’ordenació actual a partir dels vials existents i adoptar tipologies edificatòries
d’habitatge agrupat. A la vegada, es pretén qualificar la major part de l’àmbit d’espai lliure no
edificable i concentrar l’edificació amb criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica. Aquesta
actuació de nova implantació de sostre comportarà la corresponent reserva d’habitatge de
protecció pública.
Es proposa un Pla de Millora Urbana per a la nova ordenació de la urbanització on es
mantindran o es substituiran els vials existents per tal que no s’hagin d’obrir nous vials i que les
edificacions se situïn sobre aquests mantenint així els hàbitats d’interès comunitari existents.
2.4. Can Rigol – Selva Meravelles
Per a la urbanització de Can Rigol es proposa una actuació de redefinició de
l’ordenació que cal precisar mitjançant un Pla de Millora urbana. Aquest té com a objectius, en
primer lloc, alliberar d’edificació la major part dels terrenys que actuen com espais lliures
(inclourà els hàbitats d’interès comunitari), i, en segon lloc, concentrar l’edificació sobre un dels
carrers que, formant una anella, ha de connectar amb les urbanitzacions de Les Palmeres i
Muntanya de Mar, ha d’establir la reserva d’espais lliures i d’equipaments compatibles amb
usos de serveis i dotació, i ha de preveure l’habitatge de protecció pública.
El PMU es recolzarà en els vials existents establint noves connexions a l’oest amb Les
Palmeres, a l’Avinguda d’Astúries – carrer de Girona, pel nord amb l’Avinguda de Califòrnia i
Muntanya de Mar, i per l’est a través del carrer del Bosc amb l’antiga carretera C-15 i a través
del pont sobre la carretera amb la urbanització Califòrnia. Aquesta nova ordenació haurà de
contemplar els terrenys de sòl no urbanitzable que hi ha entre Can Rigol i Les Palmeres de
manera que actuïn com a separador entre el nucli i el Parc natural del Garraf
2.6. Les Palmeres
Es manté la delimitació del polígon 1 (vigent segons PGO) i les determinacions pròpies
del sector. Aquest polígon comprèn la major part de la urbanització i disposa d’un Projecte de
reparcel·lació i d’urbanització aprovats definitivament, restant pendent d’execució les obres
d’urbanització.
El Polígon 2 (vigent segons PGO) està executat i amb les cessions formalitzades, per
tant no cal la permanència de la delimitació poligonal.
Es manté i potencia el sòl qualificat actualment de zona comercial i de serveis
incrementant la densitat i intensitat dels usos admesos, ja que, per la posició que ocupen,
poden actuar com un element de centralitat i referència urbana.
3. Habitatge
El municipi de Canyelles té una oferta molt poc variada de tipologies d’habitatge. Hi
predominen les qualificacions del sòl destinades a cases aïllades fet que comporta un model
urbanístic amb un gran consum de sòl. L’oferta actual d’habitatges consolidats és gairebé tot
per cases aïllades, per tant, l’oferta d’aquest tipus està garantida al municipi.
Per tant les propostes del POUM es dirigeixen a oferir una altra tipologia d’agrupació de
cases molt més sostenible des del punt de vista social, ambiental, urbanístic i econòmic.
4. Les activitats econòmiques
El POUM recollirà les actuals zones industrials situades a l’entrada del nucli juntament
amb les instal·lacions de l’empresa Pirotècnia Igual per a generar un equilibri en les activitats
industrials al municipi adequat sense necessitat de creació de noves àrees econòmiques.
Actualment la zona industrial del municipi comprèn les antigues instal·lacions de
l’empresa Henkel, en aquesta s’hi permet l’ampliació i la rehabilitació de les naus, i la
construcció d’altres de noves en els terrenys contigus i amb usos comercials.
La Pirotècnia Igual, amb un model consolidat des de fa anys, constitueix l’activitat més
important del municipi que per la seva pròpia naturalesa i seguretat ha d’estar emplaçat fora del
nucli urbà, però que pot i ha de ser compatible amb l’entorn on s’ubica.
Sòl urbanitzable
Pel que fa al sòl urbanitzable, l’actual PGO contempla el sector de la urbanització
Muntanya del Mar com a sòl urbanitzable no programat. Actualment està totalment edificat i es

Informe de Sostenibilitat Ambiental

79

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

regula segons el Pla parcial de delimitació aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona, en data 22 de juliol de 2013. Així doncs, la proposta del POUM recull les
determinacions d’aquest Pla parcial, l’informe de la consulta prèvia a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (CUB de 31/10/2012) i el Document de referència de 19/05/2009.
Els espais lliures i equipaments
1. Espais lliures
El POUM planteja la reserva per a un parc lineal al llarg del torrent del Capó per tal
d’enllaçar els actuals Parcs de Can Dori, a la urbanització Califòrnia i la Bassa d’en Llop, al
nucli urbà.
Les reserves per espais lliures del municipi superen amb escreix els estàndards
d’espais lliures que fixa la Llei d’urbanisme, per tant, en aquest sentit no hi ha noves propostes.
2. 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. Així, es proposa:
- Reserva de terrenys per equipament docent (nou IES), sanitari (nou CAP) i
esportiu (PAV3) en els terrenys de nova ocupació al costat de l’actual carretera C-15, entre
el nucli de Can Xum i Can Dori amb l’objectiu de generar una àrea de centralitat i
accessibilitat al municipi amb bones connexions a les urbanitzacions.
- Recollir i incorporar el Pla parcial de delimitació en tràmit per a l’ús
d’equipament socio-sanitari a l’antic edifici de Muntanya del Mar.
3. Serveis
Per satisfer les necessitats d’equipament de les urbanitzacions es proposen,
principalment, terrenys per a serveis del tipus comercial de proximitat, serveis personals, lleure,
restauració de l’àmbit social i cívic.
Aquestes es situaran en els terrenys qualificats de zona comercial i de servei (clau 4).
Tanmateix, aquests terrenys estan ben situats respecte de la xarxa viària local bàsica i els
recorreguts de la xarxa de transport urbà, fet pel qual poden ser elements de referència urbana
de les urbanitzacions i poden establir una certa centralitat en la trama urbana homogènia
existent.
La xarxa de serveis i les infraestructures de mobilitat
1. Xarxa d’abastament i sanejament d’aigua
El Pla d’ordenació urbana incorporarà les determinacions pel desenvolupament del Pla
Director de l’aigua i 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.
3. Infraestructures de transport i mobilitat
3.1. Xarxa viària
El POUM integra en la ordenació la nova variant de la carretera C-15, actualment en
funcionament, impulsada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Pel que fa al traçat de l’antiga carretera C-15 passarà a tenir una funció més urbana tot
i no perdre la qualificació de carretera. En aquest sentit, a la part central de la carretera, el tram
entre rotondes, es proposa la conversió en una Via cívica destinada a activitats ciutadanes i
que a la vegada donin suport a més usos que els estrictament residencials.
També, per al tram fins a l’enllaç amb les urbanitzacions de 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 que fa a l’aparcament es reserven els terrenys que han deixat lliures el nou traçat
de la C-15 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’antiga C-15 per aquesta finalitat.
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3.2. Línia Orbital Ferroviària
Es recull la reserva de sòl establerta pel Pla Director Urbanístic de la Línia Orbital
Ferroviària vigent. Per aquesta es proposa el soterrament de gran part del traçat al pas pel
municipi.
3.3. Mobilitat
El POUM estableix una xarxa viària i de transport públic que comuniqui les
urbanitzacions entre si i amb el nucli posant èmfasi en la integració de les actuacions a l’entorn
natural i la permeabilitat del sòl.
Es qualificaran i jerarquitzaran la xarxa de carrers i camins de manera que els carrers
es puguin destinar preferentment a la circulació de vehicles i transport públic, i, els camins es
destini prioritàriament a vianants i bicicletes.
El sòl no urbanitzable
El municipi de Canyelles es defineix com un indret estratègic ja que té la condició
d’enllaç entre el mar i la muntanya i es troba envoltat entre l’entorn forestal del Parc d’Olèrdola i
del Parc Natural del Garraf, a més de ser travessat per rieres que també el caracteritzen. Per
tant presenta un entorn natural privilegiat.
És per aquest motiu que cal considerar alguns aspectes d’especial interès a l’hora de
definir el sòl no urbanitzable, o espais oberts, que són tots aquells 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.
En el Plànol O2.Sòl no urbanitzable es diferencien l’Espai natural d’Olèrdola (PEIN), els
espais biodiversos, la riera de Vilafranca, els espais agrícoles i la zona d’usos especials.
Així doncs, en aquest apartat s’inclouen els espais que tenen un interès general i els
que per la seva ubicació desenvolupen una funció ecològica important, tant a nivell general de
Catalunya com a nivell local de Canyelles, per composició, estat de conservació, permeabilitat,
connectivitat del territori, i valors paisatgístics.
1. Espai PEIN Olèrdola
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.
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
Catalunya, i d’altra banda, delimita i estableix les mesures necessàries per a la protecció bàsica
d’aquests espais naturals.
Per tant, els objectius i criteris de protecció i 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 seu Pla especial corresponent.
Addicionalment en aquest cas cal tenir en compte, a més, la consideració de Parc
comarcal que li confereix la Diputació de Barcelona.
2. Espais biodiversos
Comprèn 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.
S’hi inclouen, a la part oest del terme municipal, els paratges de la Costa Bernada,
Fondo del Veguer – Fondo del Cogul, Plana del Capellet, el Collet, Fondo de les Alzines i el
Buscarró, i, a l’est del municipi, els paratges de les Pessoles i el Prubí, excepte els fondos, i els
espais boscosos entre les urbanitzacions.
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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 afavorir el
manteniment de la biodiversitat i l’evolució cap a possibles estadis successionals de major
complexitat en composició, diversitat, estructura i funció.
3. Riera de Vilafranca
La Riera de Vilafranca és un dels elements més destacats del municipi. Aquesta, com
ja s’ha comentat anteriorment, es classifica pel PTMB com a corredor fluvial pel seu important
paper en la continuïtat ecològica.
L’objectiu de regulació que estableix el POUM és el manteniment d’aquest espai per tal
d’assegurar la seva funció com a espais de lligam i relació entre els espais d’interès natural.
4. Espais agrícoles
Comprèn 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, a l’oest del municipi, els paratges del Pla del Bosc, Plana del Violí i els plans
a banda i banda del torrent de Cal Deus, i, a l’est del municipi, els plans del Fondo de les
Pessoles i del Fondo del Prubí.
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 del mosaic agroforestal i del paisatge.
5. Zona d’usos 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 de criteris i
previsions de caràcter especial amb l’objectiu de normalitzar i d’incorporar l’activitat a la
regulació urbanística del territori municipal, amb la incorporació, en el seu cas, de les mesures
correctores exigides per la Reglamentació vigent d’aplicació a aquesta activitat.
Finalment, i tot i que no apareixen en el plànol d’ordenació esmentat, cal fer una
menció particular als àmbits d’especial interès per a la connectivitat ecològica que s’han
detectat al municipi.
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 en el municipi.
En aquest sentit i interpretant els requeriments que des d’aquest procés es donen a
Canyelles, s’han determinat 3 àmbits d’interès per a la connectivitat ecològica. Aquests àmbits
no esdevenen una proposta concreta de l’ordenació ja que la proposta d’ordenació del POUM
en els espais on es situen aquests àmbits és coherent amb el seu interès connector (veure punt
4.2.Descricpció del model d’ordenació, dins de 4. Justificació de la proposta d’ordenació de la
Memòria urbanística). És a dir, amb la proposta d’ordenació del sòl no urbanitzable, aquests
espais ja formen part d’un sistema territorial integrat d’espais oberts que ofereix un continu de
sòl no urbanitzable per tot el territori, i en el qual s’hauran d’assegurar unes determinades
condicions ecològiques.
Les raons i justificacions són les següents:
- Espai de connexió ecològica entre espais protegits. Al municipi es determina un
àmbit d’especial interès per a la connectivitat ecològica entre espais de la xarxa d’espais
protegits de Catalunya. Es tracta del punt de continuïtat per adjacència dels límits de l’espai
del PEIN d’Olèrdola i Massís del Garraf (ambdós inclosos dins l’espai de la xarxa Natura
2000 Serres del litoral central). En tractar-se d’espais d’especial interès cal reconèixer el
valor estratègic d’aquest punt del territori pel que fa a la connectivitat i que,
conseqüentment, sigui considerat especialment a efectes de tractament, adequació i ús de
manera compatible amb la funció connectora. En principi, l’àmbit té garantida la continuïtat
de la permeabilitat ecològica per la seva consideració d’espai protegit.
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- Espai connector ecològic amb propietat de separador urbà. El Pla Territorial
Metropolità de Barcelona, en l’estat actual, determina un punt amb valors com a separador
urbà entre els teixits de Les Amèriques i el Mas Mestre d’Olivella que, a més, serveix de
reforç a la permeabilitat ecològica entre el sòl no urbanitzable del sector est del municipi i
els espais no urbanitzables del municipi veí de Sant Pere de Ribes. L’ordenació proposada
del POUM esdevé coherent ja que classifica aquests espais com a Espais biodiversos
d’especial interès.
- Espai estratègic de permeabilitat ecològica local. Pel que fa a la resta del
territori municipal, no hi ha altres espais d’especial interès per a la connectivitat que
estiguin implicats en garantir la connectivitat ecològica d’espais protegits o d’especial
interès natural a escala supramunicipal o de Catalunya. Per tant, els dos àmbits
anteriorment citats, en ordre d’importància estratègica, són l’aportació que el municipi fa a
aquest sistema de connexió ecològica.
Tanmateix, és un fet que, tal i com s’han disposat les infraestructures viàries i els
desenvolupaments de teixit urbà, la continuïtat local del sòl no urbanitzable del municipi
està compromesa. A efectes de la convenient continuïtat ecològica, i també d’ús, del sòl no
urbanitzable i, per tant, a efectes de preservar determinats processos i potencialitats, és
convenient establir la millor continuïtat possible.
En aquest sentit és notable que les millors possibilitats de mantenir certa continuïtat
ecològica (cal recordar que la continuïtat ecològica és especialment un fet probabilístic) es
donen a la meitat nord i centrada del municipi. Per tant, a banda i banda de la carretera C15 entre el nucli urbà i el límit nord del terme municipal. En aquest àmbit, a més, és per on
circula bona part de la riera de Vilafranca, amb no poques propietats reals i potencials com
a element de continuïtat ecològica. Tanmateix, tot i tractar-se de l’àmbit més estratègic, de
major qualitat i possibilitats per tal de mantenir la continuïtat dels espais agroforestals del
sòl no urbanitzable, no està absent de problemàtica. Tot i així, el fet que avui es contempli
una variant de la C-15 a través del terme municipal de Canyelles obre una possibilitat
immillorable per tal de recuperar bona part d’aquesta connectivitat interna del municipi. Una
connectivitat que cal entendre més enllà de la connectivitat ecològica estrictament; com la
possibilitat d’establir una connexió ecològica però també social, i fins i tot paisatgística. Per
això caldria analitzar de manera més detallada aquest corredor i la seva possible concreció
per a satisfer els processos i usos abans indicats. També, cal tenir en compte que en
disposar-se per zones planeres més aviat escasses caldrà afinar la definició considerant
altres possibles usos adjacents. La solució de compromís entre ells pot resultar en una
conjuminació d’espais antròpics ben desenvolupats i la garantia d’una certa continuïtat del
sòl no urbanitzable dins del terme municipal.
Atesa la seva funció de continuïtat ecològica, en els àmbits esmentats cal preservar
l’estat de permeabilitat ecològica, entesa com la qualitat dels espais que possibilita o facilita
els moviments ecològics a través seu.
4.2. AVALUACIÓ
CONSIDERADES

AMBIENTAL

DE

LES

ALTERNATIVES

D’ORDENACIÓ

Per a l’avaluació ambiental de l’alternativa 0 i l’alternativa 1, s’han confrontat els criteris
ambientals descrits a l’apartat 3.3 amb cada una de les alternatives (veure Taula 4.5).
La metodologia seguida per realitzar aquesta avaluació ha estat analitzar cada
alternativa amb els criteris ambientals per tal de determinar el grau d’adequació de cadascuna
d’elles a aquests objectius i criteris.
Aquesta avaluació s’ha dut a terme mitjançant una metodologia semi quantitativa on, a
partir d’una escala definida entre el -2 i el 2, s’analitza el grau d’adequació de l’alternativa
avaluada a cada criteri ambiental. De manera que la valoració de grau 2 implica que
l’alternativa s’adequa totalment al criteri, l’1 implica que l’alternativa s’adequa parcialment al
criteri, 0 implica que el criteri no és d’aplicació per a l’alternativa, -1 implica que l’alternativa no
s’adequa totalment al criteri i -2 implica no s’adequa ni parcialment (veure Taula 4.5).
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Grau de compliment de l’objectiu:
Compleix totalment
l’objectiu

+2

+1

0

-1

-2

No compleix
l’objectiu

El resultat global permet veure, en conjunt, quina és l’alternativa que millor assoleix els
criteris i objectius ambientals plantejats i, per tant, quina serà l’alternativa d’ordenació escollida.
Taula 4.5. Avaluació de les alternatives d’ordenació considerades en funció dels criteris
ambientals.
Objectius i criteris ambientals

A0

A1

Objectiu 1: Adoptar una estructura urbana densa, compacta i complexa integrant els
desenvolupaments urbanístics en la matriu física.
Preveure els creixements urbans en continuïtat amb el nucli urbà principal,
promovent una nova estructura del mateix, amb densitats i tipologies més
compactes i coherents amb el desenvolupament urbanístic sostenible, que
permetin ocupacions més intensives i integrades en l’entorn i el paisatge.

-2

2

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

-2

1

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

-2

2

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

-1

2

Objectiu 2: Protegir els recursos hídrics i els cursos fluvials i els seus entorns,
prevenint els riscos hidrològics i fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la
qualitat de l’aigua.
Garantir la compatibilitat del creixement urbanístic planificat d’acord amb
l’establert a l’article 6, directriu de preservació front als riscs d’inundació, i la
disposició transitòria segona, estudis d’inundabilitat en cas de manca
d’instrument de planificació hidràulica aprovat, del Decret 305/2006 de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, proposant
mesures per tal de prevenir-lo.

-2

2

Adequar el desenvolupament previst a la disponibilitat de recursos hídrics.

1

2

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

-2

2

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

-1

2

Objectiu 3: Ordenar el sòl no urbanitzable preservant les àrees i elements de valor
natural, i establint una xarxa d’espais d’interès natural i agrícola, físicament contínua i
permeable, i connectada amb les xarxes urbanes.
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Delimitar acuradament en el sòl no urbanitzable els àmbits protegits
d’Olèrdola i el Massís del Garraf inclosos en el Pla d’espais d’interès natural i
en la xarxa Natura 2000.

1

2

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

1

2
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A0

A1

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

0

2

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

0

2

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

0

2

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

0

1

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

0

1

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

0

2

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

-1

2

Exigir enllumenat de baix consum en espais públics i privats.

0

2

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

0

2

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

0

1

Objectiu 5: Minimitzar els emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al
Pla.
Fomentar l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables en la
urbanització i l’edificació, de conformitat amb allò establert en els objectius
esmentats anteriorment.

0

2

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

0

2

Objectiu 6: Protegir i millorar els elements i ambients paisatgístics d’interès, tot
preveient-ne una gestió adequada.
Definir tipologies i intensitats edificatòries que no suposin una ruptura
estrident respecte les pautes formals del seu entorn.

Informe de Sostenibilitat Ambiental

-2

1

85

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

Objectius i criteris ambientals

A0

A1

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

0

1

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

-1

2

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

0

2

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

0

2

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

1

2

Objectiu 7: Implantar els equipaments i els sistemes de disseny urbà adients per a la
reutilització i la recollida selectiva de residus, promovent-ne una gestió adequada.
Incloure en el disseny de la vialitat pública els espais suficients i adequats
per col·locar contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les
operacions de recollida i transport de residus.

0

2

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

0

2

Font: Elaboració pròpia.

Com a resultat de la taula anterior es pot veure que l’alternativa que millor s’adequa als
objectius ambientals plantejats és l‘alternativa 1, que assoleix un total de 54 punts vers el -12
de l’alternativa 0. Com s’ha comentat anteriorment, com alternativa 0 s’ha pres el planejament
vigent (Pla General d’Ordenació Urbana de 1987) i, per tant, el que s’ha contraposat amb els
objectius ambientals establerts en aquests Informe.
En aquest sentit, cal tenir en compte que el moment en que es van elaborar i aprovar el
Pla del 87 es caracteritzava per la manca de legislació ambiental relacionada amb l’urbanisme,
especialment en relació a l’Avaluació ambiental dels plans. L’evolució dels últims anys en
matèria de planejament urbanístic i territorial ha incorporat una sèrie de conceptes ambientals
que abans no es consideraven. En conseqüència, majoritàriament l’alternativa 0 no s’adequa
als objectius ambientals descrits i molts d’ells es valoren amb un -1 (4 de 30) o amb un -2 (6 de
30). Molts dels objectius ambientals que s’estableixen ara no eren d’aplicació, fins i tot tracten
matèries que són de desenvolupament molt actual, i per això han estat valorats com a 0 (16 de
30). Cal però tenir present que, tot i no ser aplicables en el seu moment, no van ser tinguts en
compte, per la qual cosa els valor 0 tenen un component negatiu associat.
Pel que fa l’alternativa 1, 24 dels 30 objectius definits es valoren amb un 2 (adequació
total de la proposta a l’objectiu ambiental), i 6 dels 30 es valoren amb un 1 (adequació parcial
de la proposta a l’objectiu ambiental), i 1 es valora amb un 0 (l’objectiu no és d’aplicació). És a
dir, que majoritàriament l’alternativa 1 s’adequa totalment als objectius ambientals definits.
Així, per l’alternativa 0, es pot veure com la majoria dels objectius ambientals plantejats
no són d’aplicació o no es compleixen segons les determinacions que en conjunt constitueixen
el pla vigent, tot i que destaca la previsió d’una zona important de parc, equipaments i serveis
mixtos davant la urbanització Califòrnia com la determinació que més objectius compleix, i els
objectius de preveure els creixements urbans en continuïtat amb els ja existents i potenciar la
reunió de diferents usos en els nuclis residencials existents per facilitar-ne l’accessibilitat amb
mitjans no motoritzats com els objectius més complerts.
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Per l’alternativa 1, destaquen les determinacions en relació a: la nova zona per a
equipaments, habitatge protegit i noves activitats entre l’actual C-15 i el traçat de les noves
infraestructures proposades (Àrea de nova Centralitat);la transformació, reordenació i nous
usos de l’actual sòl industrial; les determinacions que compleixen més objectius; i l’objectiu
evitar la urbanització i edificació de les zones inundables dels cursos fluvials presents al
municipi i regular-ne els usos permesos; utilitzar els espais lliures i els equipaments com a
elements estructuradors dels nuclis residencials existents i dels nous sectors proposats, com
els més complerts (en el sentit que les actuacions que es proposen incorporen aquest
supòsit);preveure un espai perimetral entorn les zones residencials i industrials que serveixi de
transició cap al sòl no urbanitzable i de finalització de l’espai urbà; adoptar estructures urbanes
denses, compactes i complexes; potenciar la reunió de diferents usos en els nuclis residencials
existents per facilitar-ne l’accessibilitat amb mitjans no motoritzats; evitar, en la mesura del
possible, l’afectació de zones amb més del 20% de pendent i, en tot cas, evitar-ne l’edificació i
l’alteració de la morfologia del relleu.
Per tant, i com es pot veure a la taula 4.5, l’alternativa que en general compleix més
objectius ambientals és la 1 i, conseqüentment, és l’alternativa escollida.
4.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
En el cas de la revisió del POUM de Canyelles l’alternativa escollida s’ha configurat a
través d’un procés d’interacció i maduració amb els representants del Consistori i l’equip
redactor. Un cop exposats els problemes i requeriments que des del municipi es tradueixen en
objectius inicials del Pla, l’equip redactor ha desenvolupat una visió prèvia de l’ordenació bàsica
que els conjumina.
Especialment interessant ha estat la interacció dins de l’equip redactor entre els
urbanistes i els ambientòlegs, ja que a través de treball de gabinet i posada en comú s’ha pogut
configurar un alternativa d’ordenació a través de la maduració tècnica. Aquesta finalment va ser
exposada al consistori, que la va acollir positivament ja en fase d’avanç de Pla. Més encara ara
que s’han reconsiderat a la baixa les expectatives de creixement atesa la situació socioeconòmica actual. Cal entendre, doncs, que l’alternativa proposada prové no del plantejament
de diferents models de Pla sinó d’evolucionar el model proposat a partir de l’anàlisi de diferents
aspectes substancials del Pla com són l’urbanístic, l’econòmic, el social i l’ambiental. Aquest
model es pot d’alguna manera resumir en la proposta bàsica de qualificació del sòl no
urbanitzable recollida al Plànol O2. Sòl no urbanitzable.
En aquest apartat s’explicita sintèticament el resultat d’aquesta feina i s’entén com a
justificació de l’alternativa plantejada, amb el ben entès que en el procés d’elaboració del Pla
s’haurà d’ajustar i evolucionar encara més.
Un dels aspectes importants a tenir en compte és la necessitat d’adequació del Pla al
Pla Territorial Metropolità de Barcelona. En el moment actual, Catalunya s’ha dotat
d’instruments de planejament territorial, els Plans Territorials Parcials, que han de servir entre
altres objectius per orientar i donar coherència territorial al planejament dels diferents municipis.
En aquest sentit cal tenir present el Pla Territorial Metropolità de Barcelona a l’hora de
desenvolupar el Pla general de Canyelles. Això significa prestar especial atenció al que el Pla
territorial determina sobre els diferents sistemes que el pla aborda: el d’assentaments urbans,
el d’infraestructures i el d’espais oberts. En aquest sentit la proposta elaborada acompleix
essencialment les determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
Pel que fa als espais oberts, a Canyelles s’hi troba part del Parc d’Olèrdola (PEIN i
inclòs en xarxa Natura 2000), que evidentment el Pla incorpora plenament.
Les tècniques més actuals de definició estratègica de l’entorn ens demanen que es
consideri el manteniment de la permeabilitat ecològica del territori, que troba la seva màxima
expressió en el reconeixement de les necessàries connexions ecològiques entre els espais
especial i principalment protegits pels seu valors naturals. En el cas de l’espai d’Olèrdola en
relació al terme municipal de Canyelles, el sector més oriental té aquesta continuïtat territorial i
ecològica que cal preservar. Aquesta franja de territori possibilita la continuïtat amb els espais
protegits que es disposen adjacents i de manera externa al llarg del límit sud del municipi, el
Foix i el Massís del Garraf. La proposta de Pla l’identifica com a espai de connectivitat
ecològica entre espais protegits.
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Tot i que Canyelles no té espais importants des del punt de vista de la connectivitat
ecològica entre espais protegits a nivell territorial, l’anàlisi del municipi ha fet palesa la
fragmentació del sòl no urbanitzable a banda i banda de la carretera C-15. Efectivament, no hi
ha una bona solució de continuïtat entre els espais no urbanitzables de l’est i l’oest de la
carretera. De fet, les actuals i migrades possibilitats de donar aquesta continuïtat passen pel
nus viari que al nord del nucli urbà principal enllaça les vies C-15 i l’accés al nucli, amb la
dificultat que això suposa pel fet de ser la confluència de vies rodades en un punt (els
Oliverons). En aquest sentit, s’ha identificat aquesta zona com un espai estratègic de
permeabilitat ecològica local, amb el que les actuacions que s’hi desenvolupin hauran d’atendre
especialment aquesta consideració i prendre les mesures pertinents per garantir la
permeabilitat del territori en aquest punt.
De fet, les millors circumstàncies ambientals per tal de perfondre en el territori les dóna
la continuïtat dels espais fluvials, tot i que en bona part dels seus recorreguts es troben
pertorbats o, fins i tot, degradats. En aquest sentit, destaca especialment la riera de Vilafranca,
que el PTMB classifica com a corredor fluvial i que la proposta de pla incorpora com a tal.
Finalment, el pla també incorpora el connector – separador urbà amenaçat per continu
urbà que el PTMB defineix entre Les Amèriques (límit est del municipi) i la urbanització del
municipi veí d’Olivella.
Quant als espais agrícoles del municipi, cal remarcar que l’orografia del terme fa que
els espais de pendent suau, i per tant més aptes per aquesta mena d’ús de sòl, siguin força
limitats. Bàsicament els trobem al Pla del Bosc i a banda i banda del torrent del Prubí. En el cas
del torrent del Prubí, part dels espais planers del marge esquerre de la part final, han estat ja
urbanitzats i el nou traçat de la C-15 creua transversalment l’àmbit agrícola pels fondos de les
Peçoles i del Prubí.
Tanmateix, cal considerar també que els espais planers adjacents al nucli urbà
d’aquesta zona són en cert sentit adients per tal de desenvolupar en compacitat nous espais
urbans o d’activitats. Així, es proposa un sector de nova centralitat, amb equipaments, serveis i
habitatge assequible, i el Parc central, sempre tenint en compte el respecte, la integració i la
rehabilitació dels torrents ara existents (torrent de Cal Dori, torrent del Prubí). En aquest sentit,
la seva afectació farà que la concentració dels espais agrícoles al Pla del Bosc prenguin
importància com els espais agrícoles més importants superficialment del municipi i com una de
les zones de més valor paisatgístic, a banda de que l’activitat agrícola que s’està actualment
desenvolupant, suposa un valor addicional en tant que espais de proveïment d’aliments de
proximitat en un futur immediat. Per tant, tenen un valor estratègic que cal preservar, i així ho fa
el Pla.
Pel comentat fins ara, en conseqüència, s’ha fet una definició del sòl no urbanitzable a
partir de criteris de composició, estructura i funcionalitat, on s’han inclòs totes aquelles zones
del municipi que no estan urbanitzades ni tenen prevista la seva urbanització en un futur. Així,
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. En
general, corresponen a espais boscosos, arbustius i herbacis, així com a cursos fluvials i la
vegetació associada, i s’han dividit en les següents categories:
-

Zona d’usos especials

-

Sòl de protecció preventiva (espais agrícoles)

-

Sòl de protecció especial:
Espai PEIN Olèrdola
Espais biodiversos d’especial interès, inclosos els àmbits d’interès per al
manteniment de la permeabilitat ecològica.
Riera de Vilafranca

Pel que fa als assentaments, un dels aspectes més importants a tenir en compte en el
municipi de Canyelles és l’abundància numèrica i superficial de zones d’ urbanització en
context forestal, zones inicialment concebudes com a espais de segona residència que han
generat molta dispersió urbana en el territori i no pocs problemes, també ambientals. En aquest
moment moltes d’elles s’han convertit en primera residència però sovint segueixen tenint
problemes importants de gestió. Davant aquest repte urbanístic el Pla procura per estabilitzar el
problema quant no proporcionar millors expectatives de cara al futur.
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En aquest sentit, el Pla proposat considera important abordar la complexió d’aquests
espais urbans més difosos i comunicar-los entre si, tot evitant expansions urbanístiques mentre
es materialitza aquest procés. També, millorar-ne els serveis, que no van ser previstos en el
moment de la seva formació o que s’han d’adequar a les necessitats del moment actual. És per
això que les propostes per aquestes zones només contemplen actuacions de dotació i
reordenació, no d’expansió del sòl qualificat.
D’altra banda, el nucli urbà principal és troba en una situació de difícil expansió
urbanística, a banda dels espais planers i de caire agrícola existents al marge dret del torrent
de Cal Dori i del torrent de Prubí on, com ja s’ha comentat anteriorment, el pla proposa un nou
sector per a la implantació d’un equipament educatiu. També l’adequació de la façana urbana
de l’antiga carretera C-15, en tant que s’ha alliberat el trànsit un cop posada en marxa la nova
variant, en previsió també de la seva ordenació i ús futur.
Finalment, cal tenir en compte la presència de l’activitat de l’empresa Pirotècnia Igual
S.A., situada a la zona de la Plana. Es tracta d’un àmbit ja pertorbat, caracteritzat per un nivell
de biomassa molt baix, una disposició dispersa de les edificacions i instal·lacions, i una xarxa
de vials que les comuniquen entre elles. Aquesta activitat, que se situa actualment en sòl no
urbanitzable, és present a Canyelles des dels anys 60 i suposa una important activitat
econòmica tant pel municipi com per la població. En aquest context, recentment s’ha
regularitzat la situació de l’àmbit a partir d’una modificació puntual del Pla general.
Cal tenir en compte que, des d’un punt de vista ambiental aplicat a l’ordenació del
territori, la situació de l’activitat no és la més adient. No ho és ni pel que fa al context de
l’entorn, de característiques clarament biodiverses, ni pel que fa al risc d’incendi forestal que
comporta dins d’aquest context. A més, l’àmbit de l’activitat està situada en una zona
qualificada com a sòl de protecció especial pel PTMB. Això significa el règim de protecció pels
valors naturals més rellevant a nivell del Pla. D’alguna manera s’evidencia que, des de la
redacció del Pla territorial, s’entén com a poc adient la ubicació de l’activitat. En tot cas, la
valoració ambiental fa que calgui determinar que la presència de l’activitat pirotècnica o altra
activitat industrial a la zona només es pot entendre si es considera transitòria i amb un cert
nivell de contenció de possibles expansions metre duri aquesta transitorietat. Tanmateix, des
d’una perspectiva econòmica i social local l’activitat és rellevant i d’especial interès. L’activitat
és una realitat en el territori des de fa molts anys.
Finalment, pel que fa a les infraestructures, el pla incorpora els traçat de la nova C-15 i
recull la possible traça de la línia orbital ferroviària (LOF). El pla pròpiament no fa cap proposta
d’infraestructures, només les connexions entre el nucli i les urbanitzacions per millorar-ne la
comunicació a partir del condicionament de la xarxa de camins existents i de l’actual traçat de
l’antiga C-15, condicionada per a l’ús local. Es proposa l’adequació dels camins permeten el
pas de vehicles, de manera que també serveixi per millorar les vies d’evacuació, tot i que es
mantindrà la prioritat per a vianants i bicicletes. El traçat per a la LOF considera ambientalment
adequat, ja que la infraestructura presenta una bona integració en el territori.
Per tot l’exposat, i des del punt de vista ambiental, es considera millor la nova proposta
de pla que el PGOU actualment vigent al municipi.
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5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ALTERNATIVA
D’ORDENACIÓ ADOPTADA
5.1. SÍNTESI DESCRIPTIVA DE L’ORDENACIÓ ADOPTADA AMB POSSIBLES
REPERCUSSIONS AMBIENTALS SIGNIFICATIVES
L’Avanç de POUM de Canyelles i el corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental
Preliminar s’elaboren durant l’any 2010 i 2011. L’Aprovació Inicial i el corresponent Informe de
Sostenibilitat Ambiental es duen a terme el 2013. La documentació per a l’Aprovació Provisional
s’està elaborant durant el 2016. Així, el llarg procés ha fet que la proposta de Pla evolucionés
significativament i que, per tant, l’ordenació finalment adoptada difereixi substancialment del
que en el seu moment es va avaluar com a Alternativa 1, l’escollida en la fase d’Avanç. Per
tant, la proposta de Pla que ha de ser objecte d’aprovació provisional i sobre la que ara
s’avalua és la que es descriu a continuació i representa una evolució significativa respecte el
que es va avaluar com a Alternativa 1 en l’apartat anterior. Conseqüentment, en els apartats
següents, s’avalua sobre els probables efectes significatius en el medi ambient de la proposta
que aquí es descriu i que és la finalment adoptada, es verifica la congruència d’aquesta amb
els objectius ambientals definits prèviament, i s’elabora una avaluació global del Pla.
Pel que fa a les emissions de CO2 associades al POUM de Canyelles, calculades
utilitzant l’eina de càlcul facilitada pel Departament de Territori i Sostenibilitat (Full de càlcul de
les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació urbanística municipal, setembre 2013),
el resum per a cadascun dels tipus analitzats i els valors totals es poden veure a continuació. El
procediment emprat per a fer els càlculs es pot consultar a l'Annex 4.
Cal dir que aquest càlcul s’ha elaborat en la fase actual i que, per tant, les dades
corresponents a l’Alternativa 1 són les de la proposta actual.
RESUM EMISSIONS DE CO2 ASSOCIADES AL PLA
Pla

Pla d'ordenació urbanística municipal

Municipi

CANYELLES

Comarca

Garraf

Zona climàtica

ZC1

Emissions totals (tCO2/any)
Alternativa 0

Alternativa 1

Mobilitat generada

78.887

86,5%

72.670

88,0%

Consums energètics usos residencials

12.222

13,4%

9.795

11,9%

121

0,13%

96

0,12%

91.230

100,0%

82.562

100,0%

Consums energètics cicle de l'aigua
TOTAL
Emissions per càpita (KgCO2/habitant·any)

Alternativa 0

Alternativa 1

Mobilitat generada

8.301

86,5%

10.361

88,0%

Consums energètics usos residencials

1.286

13,4%

1.396

11,9%

Consums energètics cicle de l'aigua

12,73

0,13%

13,74

0,12%

TOTAL

9.600

100,0%

11.771

100,0%

Cal tenir en compte que la població associada a l’Alternativa 0 que s’ha considerat en
els càlculs és la població total que el PGOU podria acollir en el seu màxim desenvolupament. El
PGOU preveia més habitatges que el Pla proposat, en conseqüència, amb el seu
desenvolupament total, acolliria una població més elevada que el Pla proposat. Aquest és el
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factor principal que provoca que les emissions totals de CO2 al municipi siguin sensiblement
superiors amb l'alternativa 0 que amb la 1. No obstant, les emissions per càpita són superiors
en l'alternativa 1 que en la 0, degut als majors desplaçaments que comportarà el nou sector
destinat a equipament. Pel que fa al repartiment percentual de les emissions entre la mobilitat
generada, el consum energètic per a usos residencials i el consum energètic de l'aigua, aquest
pràcticament no varia entre alternatives.

Alternativa 1

Alternativa 0

0,12%

0,13%
11,86%

13,40%

86,47%

Mobilitat generada

88,02%

Consums energètics usos residencials

Consums energètics cicle de l'aigua

Emissions totals (t)
100.000
90.000
80.000

tCO2/any

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Alternativa 0

Mobilitat generada

Alternativa 1

Consums energètics usos residencials
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Emissions per càpita (kg)
14.000

KgCO2/habitant·any

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Alternativa 0

Mobilitat generada

Alternativa 1

Consums energètics usos residencials

Consums energètics cicle de l'aigua

A continuació es presenta de forma resumida les principals determinacions de la
proposta actual de POUM de Canyelles:
Determinacions de caràcter general
-

No es preveuen noves ocupacions de sòl que no siguin per la satisfacció de
necessitats d’equipaments i serveis, tenint en compte que el municipi de Canyelles
disposa d'una oferta suficient de sòl per la construcció d’habitatges.

-

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

-

La proposta contempla la reducció de diverses urbanitzacions per tal de reconduir
un model territorial basat en el creixement dispers, poc consolidat, i amb un
consum de sòl extensiu i poc eficient.

Sòl residencial

92

-

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

-

L’acabament del nucli i l’accés al complex escolar i esportiu pel carrer del
Romanguer, amb un ajust del límit del sòl de protecció especial segons la
delimitació que estableix el planejament territorial, d’acord a les normes
d’ordenació territorial.

-

La reducció de la urbanització Vora Sitges, a partir de l'extinció del Polígon
2(segons PGO), 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.

-

L’extinció de la urbanització Can Rigol −Selva Meravelles ambla seva classificació
com a sòl no urbanitzable, per tal d’evitar l’impacte ambiental i paisatgístic que
suposaria sobre l’entorn protegit la seva transformació com a sòl urbà de caràcter
residencial.

-

Reserva de zones de serveis a les urbanitzacions.
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-

Canvi de límits del PEIN d’Olèrdola per reconèixer com a sòl urbà les parcel·les
afectades de Daltmar i Cogullada.

-

Classificació com a sòl no urbanitzable dels terrenys de les urbanitzacions
Califòrnia i Les Palmeres, compresos a l’EIN Massís del Garraf.

Sòl industrial
-

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

Espais lliures
-

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

-

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

Equipaments
-

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

-

Recollir i incorporar l’ús d’equipaments sociosanitaris a l’antic edifici de Muntanya
del Mar.

-

Classificació de sòl urbanitzable a la urbanització de Les Palmeres, en el polígon
2, i el sector Pla de Canyelles, destinat a equipament.

-

Es trasllada la zona de serveis situada a la part sud del Polígon 1 (segons PGO)
de la urbanització Vora Sitges, intercanviant-la amb la d’equipaments, per tal de
mantenir la funció connectora entre els sòls no urbanitzables situats a nord i sud.

Xarxa de serveis
-

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

-

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

Infraestructures de transport i mobilitat
-

Reserva de sòl per a la Línia Orbital Ferroviària.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Sòl no urbanitzable
-

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

-

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

-

Classificació de tots els cursos fluvials del municipi com a sistema hidràulic.

5.2. QUANTIFICACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS I ECOLÒGICS AFECTATS
PEL PLA
En aquest apartat s'han d'identificar i quantificar els sòls objecte de transformació i les
demandes addicionals de recursos naturals i d'infraestructures de sanejament, de gestió de
residus i similars derivades de l'ordenació proposada.
Primerament, s'ha d'identificar i quantificar el sòl que es transformarà com a
conseqüència de la materialització del POUM objecte d'estudi, i després, a partir dels usos
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determinats dels diferents sectors i pel nombre d'habitatges i d'habitants que s'hi preveuen, es
quantificarà la demanda addicional de recursos que demandarà el sector.
Com es pot veure a la Taula 5.1, la superfície del municipi és de 1.416,58 ha, de les
quals el 69,99% (991,50ha) restarien com a sòl no urbanitzable en alguna de les categories
proposades. Per tant, es proposen com a sòl urbà i sòl urbanitzable 19,12% (270,78ha) i 9,24%
(130,89ha), respectivament. Respecte el que contempla el PGOU de 1987 vigent fins al
moment a Canyelles, això suposa un augment del sòl urbà del 39,26%, passant aquest de
194,44 ha fins a les 270,78ha actuals. Aquest augment es deu bàsicament a la consolidació de
les urbanitzacions en context forestal, determinades en la cartografia d’hàbitats com a Àrees
urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural. Per contra, el sòl urbanitzable es
veuria notablement reduït, passant de 273,88 ha amb el PGOU (tenint en compte tant el
programat com el no programat) a 130,89ha, el que representa una reducció 47,79%.
Taula 5.1. Classificació del sòl segons l’actual proposta de POUM de Canyelles.
clau subclau zona

SÒL NO URBANITZABLE
N1
N3a
N3b
SH
N3
N4a
N4b
N4

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
SUC
SUNC
SUNC

Cogullada 1
Cogullada 2
Nucli
Califòrnia
Les Palmeres 1
Les Amèriques
Can Roca
Carrer Sabadell
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

superfície
ha

%

991,50

69,99%

152,97
318,34
479,52
18,00
815,86
11,55
11,12
22,67

10,80%
22,47%
33,85%
1,27%
57,59%
0,82%
0,78%
1,60%

270,78

19,12%

6,52
6,04
57,56
118,03
4,35
7,23
13,08
1,32
8,82
47,83

0,46%
0,43%
4,06%
8,33%
0,31%
0,51%
0,92%
0,09%
0,62%
3,38%

130,89

9,24%

114,18
11,22
5,49

8,06%
0,79%
0,39%

23,41

1,65%

22,96
0,45

1,62%
0,03%

1.416,58

100,00%

Font: Memòria de l’ordenació. Narcís Tusell, SLP, 2018

Un cop identificats els sòls objecte de transformació, es realitza un càlcul aproximat de
les demandes addicionals de recursos i de xarxes de serveis que requerirà la materialització del
POUM. En aquest sentit, es tracta el cicle de l'aigua, l'energia i la gestió de residus.
Per fer aquest càlculs, es partirà de la previsió d’habitatges que fa la proposta del
POUM que són 3.889 habitatges. Cal remarcar que d’aquests, 2.893 ja existeixen, 953 són els
habitatges pendents d’implantar que s’hereten del PGOU de 1987 i 43 són nous habitatges
proposats pel POUM.
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Així doncs, per a poder extrapolar quants habitants pot assumir el municipi tenint en
compte aquest parc d’habitatges, s’ha utilitzat el valor de la grandària mitjana de la llar de 2,65
7
persones/llar . Aquest valor s’ha obtingut de mantenir l’actual dimensió mitjana de les llars de
Canyelles fins ben bé els anys 2015 i 2026, mentre que s’empra l’any 2018 com un punt
d’inflexió que expressa de manera més clara les conseqüències de la reducció del creixements
de població en les llars. Així doncs, per al 2018 es consideren dues possibles situacions
expressada en una forquilla d’entre 2,85 i 2,65 persones per llar, i per al 2026 la forquilla de la
dimensió mitjana de la llar mostra una nova reducció (2,65 i 2,59 persones per llar). Tenint en
compte aquests tres valors, s’utilitza el valor de 2,65 persones/llar ja que és a la vegada el valor
mínim estimat per l’any 2018 i el valor màxim estimat per l’any 2026.
Per tant, si es desenvolupessin tots els habitatges previstos al POUM, Canyelles podria
arribar a augmentar la seva població fins a 7.014 habitants, tenint en compte una ocupació de
2,65 persones/llar en els nous habitatges (que sumen 996 habitatges dels quals 953 habitatges
són pendents d’implantar del PGOU i 43 són nous habitatges proposats pel POUM). Això
representaria un increment de 2.639 habitants respecte a la població empadronada el 2015
(4.375 habitants).
En relació a les projeccions de població realitzades a la Memòria social del Pla, val a dir
que els habitatges previstos pel POUM serien pràcticament suficients per donar cabuda a la
població projectada per al 2026 en l'escenari alt (7.994 habitants).L'oferta d'habitatges no seria
suficient, en canvi, per acollir la població del municipi en l'escenari expansiu (10.746 habitants).
Davant l'extrapolació de la població per al 2026, considerant tots els nous habitatges
del Pla desenvolupats i amb una ocupació de 2,65 persones/llar (7.014 habitants),s’han calculat
les demandes addicionals de recursos dels nous habitants que es podrien acollir amb el
desenvolupament total del Pla. A continuació es presenten les demandes addicionals
8
estimades d’aigua, energia i residus dels habitants potencials en l'horitzó 2026 .
Pel que fa al cicle de l'aigua, els consums d’aigua facturats al terme de Canyelles per al
3
3
2015 van ser de 246.099 m /any. D’aquests, 201.726 m van rebre un ús domèstic. Imputant
9
aquest consum als habitants empadronats al municipi al 2015, els habitants de Canyelles van
3
consumir 46,11 m /habitant d'aigua per a ús domèstic.
Per tant, tenint en compte l’increment de 2.639 habitants, el consum s’incrementarà en
3
121.684 m /any. En total, l’aigua consumida en els diferents sectors es convertirà en aigües
3
residuals d’origen domèstic, de manera que es generarà un increment de 121.684 m /any
d'aigües residuals domèstiques (veure Taula 5.2).
Pel que fa a l'energia elèctrica, la demanda energètica addicional que generarà el
sector es calcula sobre la base de dades extretes del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de
Catalunya 2012-2020. Aquest Pla utilitza com a metodologia dos escenaris de treball, l’escenari
BASE i l’escenari IER. En el primer cas es correspon a l’escenari de referència de base (que no
forma part dels escenaris exploratoris de la PROENCAT-2030) que correspon a un escenari de
comportament tendencial, on no es duen a terme noves polítiques en matèria d’energia des de
l’any 2008. I, en el segon cas, l’escenari IER (Intensiu en Eficiència energètica i energies
Renovables), es correspon a l’escenari aposta de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2030
(Escenari E4).
Segons l’escenari BASE es preveu un consum energètic per al sector domèstic de
2.958,40 ktep l'any 2020, i, segons l’escenari IER es preveu un consum energètic per al sector
domèstic de 2.365,00 ktep l’any 2020. Les diferències en el consum d’energia corresponen al
major desenvolupament d’accions d’estalvi i eficiència energètica encaminades a reduir el
consum energètic i al major grau d’implantació de les energies renovables en l’ús final que

7

Memòria de l’ordenació. Narcís Tusell Arquitectes SLP, 2013.
Cal tenir present que, per als càlculs de població, s'han considerat tots els nous habitatges ocupats per
població resident. Per tant, els habitants a l'horitzó 2026, així com els consegüents increments en el
consum de recursos, tendiran a estar sobreestimats, donat que probablement una part del nou parc
d'habitatges estarà ocupat per població estacional.
9
Cal tenir en compte que aquest càlcul s'ha realitzat tenint en compte els 4.375 habitants censats al terme
de Canyelles el 2015, de manera que tot el consum domèstic d'aigua ha estat imputat als habitants
residents, sense considerar la població estacional del municipi. Per tant, probablement la dada resultant
de consum domèstic d'aigua per habitant el 2015 és sobreestimada.
8
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comporta l’escenari IER. En concret, la diferència entre els dos consum d’energia domèstica es
correspon a un estalvi (anomenat estalvi BASE-IER) de 593,40 ktep, que representa el 20,1%.
Així, utilitzant el consum energètic per al sector domèstic de l’escenari IER (2.365 ktep)
10
es pot calcular el consum per persona tenint en compte una població projectada de 7.342.800
11
habitants a Catalunya l’any 2020 (IDESCAT, 2015). Aquest és de 3,75 MWh per habitant l’any
2020. Per tant, el consum energètic associat al sector domèstic, un cop estiguin tots els nous
habitatges previstos pel pla plens, mostrarà un increment de 9.896MWh/any (veure a la Taula
5.2).
Cal tenir en compte que aquesta dada de consum energètic serà així sempre que el
municipi incorpori els objectius de l'escenari IER en matèria d'estalvi i eficiència energètica i
que, segons aquest mateix escenari, hi ha un percentatge d'aquesta energia que haurà de
provenir de fonts renovables.
Com que el Pla té en compte l'estalvi d'eficiència energètica i l'ús de les energies
renovables, és de preveure que es compliran els objectius de l'escenari IER i, per tant, que el
consum s'ha d'adequar als valors.
Finalment, pel que fa a la quantitat de residus domèstics que generarà el sector,
s'utilitza la dada obtinguda a l'Agència de Residus de Catalunya per Canyelles, de 1,72 kg de
residus municipals per habitant i dia l'any 2012. Amb aquest valor, l’increment en la generació
de residus previst amb el desenvolupament total dels nous habitatges del Pla és de 1.657
t/any(veure a la Taula 5.2).
Taula 5.2. Demandes addicionals al POUM de Canyelles a l'horitzó 2026.
Valor mitjà per
habitant

Increment

Nombre d’habitatges

-

996

Habitants (suposant tots els habitatges ocupats)

-

2.639

Consum domèstic d’aigua (m /any)

46,11

121.684

Consum energètic domèstic (MWh/any)

3,75

9.896

1,72 kg/dia

1.657 t/any

Recursos

3

Generació de residus
Font: Elaboració pròpia

5.3. MESURES PREVISTES PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI
AMBIENT
La revisió del POUM de Canyelles inclou tot un conjunt de mesures de preservació i
millora ambiental que compensaran o minimitzaran les possibles afeccions ambientals
derivades de l’execució del POUM o que suposaran un valor afegit i una millora qualitativa
d’aquest pla des del punt de vista de la sostenibilitat.
Pel tractament dels sòls urbans i urbanitzables:
1. S’impulsarà un nou tipus de creixement de caràcter compacte i amb el teixit
tradicional dels nuclis històrics existents.
2. Es milloren les condicions dels serveis i dels espais públics.
3. Es prioritzen les actuacions de reforma interior i la reordenació de les àrees urbanes.
4. Es definirà una normativa relativa a la definició més compacta dels nuclis
d’urbanització i es posarà una especial atenció a la protecció i promoció dels elements del
patrimoni històric construït.

10

Escenari mitjà: pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura
demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.
11
Utilitzant com a factor de conversió: 1tep=11,628MWh
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5. S’ordenen acuradament les vores dels teixits urbans i de les urbanitzacions,
especialment vinculades a espais d’interès natural amb edificacions preexistents relativament
aïllades tipus masia i casa rural.
6. S’introdueixen criteris de biodiversitat en el disseny dels espais lliures urbans i, en
general, en el tractament de la vegetació urbana.
7. Es defineixen criteris d’actuació pels espais lliures en els assentaments urbans
existents i futurs considerant la vinculació entre aquests i els espais oberts.

Pel tractament del sistema de comunicacions:
1. En el moment de traslladar els eixos de comunicació lineals es procedirà en dos
sentits: adequar l’espai alliberat a la realitat urbana del municipi i a la concreció paisatgística i
funcional de les noves vies.
2. En general es tindrà cura de determinar el seu impacte paisatgístic al seu pas pel
municipi i del seu efecte funcional en el territori.
3. S’establiran propostes correctores dels impactes i disfuncions generades pel pas de
les actuals i futures vies de comunicació.
4. S’establirà un programa d’accions destinades a assolir la correcció dels impactes
existents en aquells punts determinats com a crítics.
5. Des del punt de vista de la connectivitat ecològica, es promouran les actuacions de
permeabilització en els punts d’especial interès, per bé que les traces previstes de les noves
vies transiten sovint en túnel.

Per la millora en la comunicació entre nuclis i de la mobilitat en general:
1. Les propostes de millora de les vies existents o de noves vies s’elaboraran amb el
criteri de respecte als sistemes naturals i d’integració paisatgística.
2. Es tindrà en compte la mobilitat de vianants i bicicletes en el condicionament de les
vies noves o existents.
3. Es contemplaran mesures per a la conservació i la millora de la xarxa de camins
intermunicipals.
4. Es procuraran fórmules de custòdia del territori per tal de fomentar la responsabilitat
dels particulars i de les entitats privades en la conservació de la biodiversitat i el patrimoni
natural i cultural i en la gestió del paisatge.

En relació al risc ambiental:
1. Es prenen mesures per reduir el risc d’inundacions protegint gran part de l’àmbit dels
cursos fluvials.
2. Atenent el risc d’incendis forestal existent, els hàbitats d’interès comunitari
compresos dins els assentaments residencials i la presència de xarxa Natura Serres del litoral
central, la qual limita amb diverses urbanitzacions, és d’importància rellevant la implantació de
mesures de prevenció i extinció de grans incendis forestals.

El POUM també inclourà una sèrie de criteris relacionats amb l’ecoeficiència i la
sostenibilitat en la urbanització i l’edificació que haurà de tenir en compte el planejament derivat
del pla general. Aquestes mesures s’han dividit en els mateixos vectors ambientals que els
objectius ambientals adoptats en la redacció del pla.
En relació a l’ambient atmosfèric i al canvi climàtic:
1. Les edificacions que es construeixin s’ajustaran a criteris d’aprofitament bioclimàtic:
correcta orientació per a la màxima eficiència de captació solar, aprofitament de la llum natural,
garantia de la ventilació transversal natural provocada per la disposició de les façanes i/o patis
de ventilació i potenciació de la implantació d’espais intermedis amb l’exterior, amb l’objectiu de
millorar el confort espacial, el control tèrmic i acústic, i l’estalvi energètic dels habitatges.
2. Es fomentarà l’ús de la vegetació en l’estructura urbana per millorar les condicions
tèrmiques exteriors de la trama urbana, així com les condicions tèrmiques interiors als edificis.
3. S’instal·laran sistemes mixtes per al subministrament d’aigua calenta sanitària i
calefacció amb utilització de captadors solars i acumuladors, o altres energies renovables.
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4. Es reduirà l’impacte acústic preexistent, quan resulti necessari, utilitzant la topografia,
la vegetació, i altres mecanismes de la construcció de l’espai, com a elements de protecció
visual i acústica, per tal de controlar els límits d’immissió de sorolls.
5. S’utilitzaran paviments fonoabsorvents, es disposaran les dependències d’ús
sensible al soroll a la part de l’edifici oposada al soroll, o s’insonoritzaran elements de
construcció.
6. S’utilitzaran criteris urbanístics en relació a la disposició, les tipologies i les intensitats
de les llumeneres utilitzades, en funció de la zonificació i altres aspectes de l’ordenació, per tal
d’adequar-les a les necessitats funcionals dels espais urbans amb el màxim estalvi energètic.
7. És recomanable que els valors flux a l’hemisferi superior, la il·luminació, la
luminància, etc. siguin el més inferiors possibles en relació amb els indicats als annexos del
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi
nocturn; els quals tenen el caràcter de màxims.
8. S’exigirà enllumenat públic eficient i de baix consum en espais oberts públics i

privats.
9. Es prioritzaran les làmpades de vapor de sodi i es prohibiran de les de vapor de

mercuri.
10. S’instal·laran pàmpols amb el mínim flux a l’hemisferi nord per tal de generar el
mínim impacte ambiental sobre el medi nocturn.
11. La il·luminació màxima d’àrees destinades a activitats industrials, comercials, de
serveis, esportives, recreatives i equipaments a l’exterior ha de complir, quan existeixin, amb
els valors màxims d’il·luminació intrusa.

En relació al cicle de l’aigua:
1. Es mantindrà el màxim sòl permeable possible per afavorir la infiltració en el subsòl
de les aigües de pluja.
2. Es contemplaran sistemes de recollida i emmagatzematge de les aigües de pluja.
3. Com a criteri general, els nous edificis disposaran de sistemes de recollida i de
reutilització de les aigües pluvials i les aigües grises.
4. S’adoptaran sistemes separatius de les aigües pluvials i residuals i, en general, es
generaran xarxes de subministrament i de sanejament eficients.
5. Es fomentarà la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, subterrànies,
etc. en funció dels nivells de qualitat exigibles als diversos usos.
6. S’aprofitarà, quan resulti viable, les aigües freàtiques per al reg, la neteja d’espais
públics i d’espais privats d’ús col·lectiu, la climatització, l’aigua sanitària no potable, etc.
7. Es dotarà els espais públics, especialment els parcs i jardins, de les infraestructures
necessàries per a l’ús i l’aprofitament de recursos no potables per al seu reg i/o neteja.
8. S’introduiran criteris d’estalvi en la jardineria urbana pública i privada, fonts
ornamentals, sistemes de rec, etc., els quals han d’incloure en qualsevol cas la utilització de
sistemes de rec eficients.
9. S’efectuarà la descàrrega d’inodors amb aigua no potable (aigües grises, pluvials de
terrats i teulades, etc.).
10. En tots els punts de consum d’aigua, els elements sanitaris i aixetes han de complir
amb els paràmetres tècnics establerts en la Resolució MAH/1603/2004, de 21 de maig, per la
qual s'estableixen els criteris mediambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de
qualitat ambiental als productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua, o bé disposar
d’aquest distintiu.

En relació a la gestió dels materials i dels residus:
1. Es promourà en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida
selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió.
2. Es fomentarà la inclusió de tecnologies de recollida selectiva centralitzada als edificis
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3. S’ordenarà el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar
els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.
4. Es reutilitzaran els horitzons superiors de sòl per a les actuacions que comportin
revegetació.
5. S’optimitzarà el disseny i el dimensionat del viari per evitar un ús indiscriminat de
recursos materials.
6. Es prioritzarà en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i productes
de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, materials i productes que disposin de
distintius de garantia de qualitat ambiental.
7. S’evitarà la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i
d’aquells potencialment perillosos per a la salut.
8. Es fomentaran els dissenys constructius amb criteris de desconstrucció i minimització
dels residus, tant en les obres d’urbanització com en la regulació de l’edificació.
9. S’incorporaran als projectes d’urbanització un pla de gestió de residus de la
construcció que permeti incrementar la valorització de residus i, en general, la seva correcta
gestió.

En relació a la biodiversitat, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural
general:
1. La vegetació urbana estarà composta principalment per espècies autòctones amb
baixos requeriments hídrics; en qualsevol cas, s’exclouran les espècies amb comportament
expansiu o invasor.
2. Es conservaran els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més
significatius dels sectors, així com les masses de vegetació naturals preexistents d’especial
interès.
3. S’utilitzaran en la jardineria d’espais públics i privats espècies vegetals adaptades a
les condicions bioclimàtiques de la zona.
4. Es dotarà d’arbrat el conjunt de la xarxa viària.
5. S’impulsarà la naturalització de l’edificació amb espècies pròpies de la zona i de baix
consum d’aigua, i la utilització de cobertes enjardinades, si s’escau.
6. Es preservaran i conservaran, dins el possible, els espais d’hàbitats d’interès
comunitari de la urbanització Can Rigol-Selva Meravelles i Vora Sitges, evitant, sempre que es
pugui, la implantació d’edificació en aquests espais.

En relació al paisatge:
1. S’exigirà la integració visual en el paisatge urbà de les instal·lacions de serveis
tècnics en superfície, amb el seu soterrament sempre que resulti possible, especialment en el
cas de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica i similars. A tal efecte es requerirà
d’Estudi d’Impacte i de Integració paisatgística en els supòsits que la llei contempli, o
alternativament si els responsables municipals ho considerin justificadament necessari.
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6. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTS SIGNIFICATIUS
SOBRE EL MEDI AMBIENT
6.1. EFECTES SOBRE ELS DIFERENTS COMPONENTS AMBIENTALS, ELS
RECURSOS NATURALS EN GENERAL I ELS ESPAIS I ASPECTES AMBIENTALMENT
RELLEVANTS
Les determinacions del POUM de Canyelles susceptibles de causar efectes
ambientalment significatius s'han definit en l'apartat 5.1 d'aquest ISA.
Els diferents components ambientals, els recursos naturals en general i els espais i
aspectes ambientalment rellevants sobre els quals es determinaran els efectes, són els que
s'indiquen a continuació:
-

Territori i ocupació del sòl

-

Població i mobilitat

-

Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general

-

Cicle de l’aigua

-

Ambient atmosfèric

-

Energia i sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació

-

Gestió dels materials i dels residus

-

Paisatge

-

Patrimoni històric, arquitectònic i cultural

-

Riscos ambientals

Els probables efectes significatius de les determinacions del pla es poden veure a la
taula 6.2.
Taula 6.1. L’ordenació proposada:
Té efectes negatius rellevants sobre els diferents aspectes ambientals
Té efectes negatius relatius sobre els diferents aspectes ambientals
Té els efectes inherents de qualsevol actuació sobre el territori
Respecta els aspectes ambientals
Millora els aspectes ambientals
No té efecte sobre els aspectes ambientals
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Riscos ambientals

Patrimoni històric, arquitectònic i
cultural

Paisatge

Gestió dels materials i dels residus

Energia i sostenibilitat i ecoeficiència
en la urbanització i l’edificació

Ambient atmosfèric

Cicle de l’aigua

Població i mobilitat

DETERMINACIONS DEL PLA

Territori i ocupació del sòl

ASPECTES DEL MEDI AFECTATS

Biodiversitat, permeabilitat ecològica
i patrimoni natural general

Taula 6.2. Probables efectes significatius de les determinacions del pla

Generals
No es preveuen noves ocupacions de sòl que no siguin per la satisfacció de
necessitats d’equipaments i serveis.
Reconsiderar els usos i transformar les àrees no consolidades seguint un
model de compacitat i diversitat d’usos, en contra del model actual dispers i
unifuncional.
Sòl residencial
Conservació i manteniment del nucli històric de Canyelles i del Castell com a
element dinamitzador i atractor del municipi.
L’acabament del nucli i l’accés al complex escolar i esportiu pel carrer del
Romanguer.
La reducció de la urbanització Vora Sitges, a partir de l'extinció del Polígon 2
(segons PGO), classificant el sòl com a no urbanitzable.
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Riscos ambientals

Patrimoni històric, arquitectònic i
cultural

Paisatge

Gestió dels materials i dels residus

Energia i sostenibilitat i ecoeficiència
en la urbanització i l’edificació

Ambient atmosfèric

Població i mobilitat

DETERMINACIONS DEL PLA

Territori i ocupació del sòl

ASPECTES DEL MEDI AFECTATS

Cicle de l’aigua

Març 2018

Biodiversitat, permeabilitat ecològica
i patrimoni natural general

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

L’extinció de la urbanització Can Rigol − Selva Meravelles amb la seva
classificació com a sòl no urbanitzable.
Canvi de límits del PEIN d’Olèrdola per reconèixer com a sòl urbà les
parcel·les afectades de Daltmar i Cogullada
Reserva de zones de serveis a les urbanitzacions.
Classificació com a sòl no urbanitzable dels terrenys de les urbanitzacions
Califòrnia i Les Palmeres, compresos a l’EIN Massís del Garraf.
Sòl industrial
Manteniment de l’actual sòl industrial d’acord amb el planejament vigent.
Espais lliures
Creació d’un Parc Central al municipi unint el parc de Can Dori i el del nucli
antic.
Actuacions de recuperació dels jardins urbans en punts estratègics i de
centralitat a les urbanitzacions.
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Biodiversitat, permeabilitat ecològica
i patrimoni natural general

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Equipaments
Nova zona per equipament docent, sanitari i esportiu al nucli de Can Dori.
Recollir i incorporar el Pla parcial de delimitació en tràmit per a l’ús
d’equipament sociosanitari a l’antic edifici de Muntanya del Mar.
Classificació de sòl urbanitzable a la urbanització de Les Palmeres i al sector
Pla de Canyelles, destinat a equipament
Es trasllada la zona de serveis situada de la urbanització Vora Sitges,
intercanviant-la amb la d’equipaments, per tal de mantenir la funció connectora
entre els sòls no urbanitzables situats a nord i sud
Xarxa de serveis
El Pla incorporarà les determinacions pel desenvolupament del Pla Director de
l’aigua.
Per a la xarxa de sanejament d’aigua el Pla contempla l’execució de les
actuacions existents o en redacció i preveu noves necessitats.
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Biodiversitat, permeabilitat ecològica
i patrimoni natural general

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Infraestructures de transport i mobilitat
Reserva de sòl per a la Línia Orbital Ferroviària.
Integració al POUM de la nova variant de la carretera C-15.
Conversió a una via Cívica a la part central de l’antic traçat de la carretera C15.
Creació d’itineraris per vianants i bicicletes al tram de l’antic traçat de la
carretera C-15 que enllaça amb les urbanitzacions.
Reserva de terrenys per aparcament als espais que han quedat lliures de
l’antic traçat de la carretera C-15.
Establiment d’una xarxa viària i de transport públic que comuniqui les
urbanitzacions amb el nucli.
Sòl no urbanitzable
Classificació del sòl no urbanitzable en funció de la seva qualitat ecològica i
paisatgística.

104

Informe de Sostenibilitat Ambiental

DETERMINACIONS DEL PLA

Informe de Sostenibilitat Ambiental

ASPECTES DEL MEDI AFECTATS

Riscos ambientals

Patrimoni històric, arquitectònic i
cultural

Paisatge

Gestió dels materials i dels residus

Energia i sostenibilitat i ecoeficiència
en la urbanització i l’edificació

Ambient atmosfèric

Cicle de l’aigua

Biodiversitat, permeabilitat ecològica
i patrimoni natural general

Població i mobilitat

Territori i ocupació del sòl

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles
Març 2018

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

Classificació de tots els cursos fluvials del municipi com a sistema hidràulic.
Font: Elaboració pròpia
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A continuació, s'expliquen els probables efectes significatius que les diferents
determinacions poden tenir sobre els diferents components ambientals, els recursos naturals
en general i els espais i aspectes ambientalment rellevants.
Territori i ocupació del sòl
En general les valoracions que es fan sobre el territori i l’ocupació del sòl es consideren
positives. Si bé existeix una elevada ocupació de sòl per urbanitzacions en entorns forestals, la
proposta de Pla no genera pràcticament noves ocupacions, manté les previstes pel POUM
actual i, en alguns casos es preveu una reducció/extinció de les urbanitzacions per tal de
preservar aquells entorns més sensibles ecològicament. També la consideració de les vies
d’infraestructures com són la nova C-15, amb mesures de apaivagament de l’impacte
paisatgístic així com la generació d’un Parc central al voltant de la antiga carretera que ha
quedat alliberada de manera important del trànsit rodat, de manera que s’aprofita l’espai
generat. Quant a la via fèrria prevista tan sols se’n fa una reserva en el POUM, de manera que
caldrà opinar en el seu moment sobre la traça i el seu tractament.
La consideració de sòl urbanitzable dins la urbanització Les Palmeres es considera que
no té efecte significatius perquè es situa dins l’àmbit existent de la pròpia urbanització. Pel que
fa al nou sector de SUND Pla de Canyelles, es considera que té efectes negatius relatius per la
seva extensió relativament petita.
Pel que fa al canvi dels límits del PEIN d’Olèrdola, no es considera que generi cap
efecte negatiu rellevant perquè es tracta simplement de reconèixer una situació existent on
s’havien inclòs dins el PEIN parcel·les en sòl urbà. Així mateix, la classificació com a sòl no
urbanitzable dels terrenys de les urbanitzacions Califòrnia i Les Palmeres, compresos a l’EIN
Massís del Garraf, tampoc es considera que tingui cap efecte positiu rellevant per la seva mida.
Població i mobilitat
En general, les determinacions proposades en la revisió del POUM de Canyelles són
conseqüents en aconseguir millores per a la població i per a la mobilitat. Totes les
determinacions del POUM tenen un caràcter positiu (sovint molt positiu). Això és així pel fet que
el POUM ha fixat clarament objectius ambientals a acomplir. Així, la limitació en el creixement que comporta una contenció en el consum de materials i energia, l’adequació de les
urbanitzacions, l’alliberament de la antiga traça de la C-15 al pas pel teixit urbà, la generació i/o
reforçament d’una xarxa de mobilitat sense vehicles a motor, i el tractament del sòl no
urbanitzable són aportacions que donen aixopluc precisament a millorar les prestacions del
municipi a la seva població.
Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general
Les determinacions proposades en la revisió del POUM de Canyelles en general tenen
efectes positius o molt positius sobre la biodiversitat, la permeabilitat ecològica i el patrimoni
natural. D’una banda s’introdueixen bàsicament criteris de protecció i conservació dels
ecosistemes, i d’amortiment i minimització dels efectes pertorbadors antròpics. D’aquesta
manera, gairebé totes les determinacions tenen efectes positius de caràcter permanent que es
manifestaran entre curt i mig termini (entre 1 i 5-10 anys). La majoria d’aquestes
determinacions no tenen conseqüències en la inducció de nous efectes ni en la seva
acumulació o intensificació, és a dir generen efectes simples, i les úniques que comportaran
efectes acumulatius (reducció d'algunes urbanitzacions per tal de preservar aquells entorn més
sensibles ecològicament, protecció de la xarxa de torrents i rieres, disseny de sistemes
d’espais protegits, afavorir la connectivitat ecològica, i protegir els espais inclosos en la xarxa
Natura 2000) són aquelles que impliquen processos graduals que amb el temps incrementaran
la millora. Cal destacar que la zonificació del sòl no urbanitzable basada en criteris ecològics i
funcionals contribuirà a garantir la viabilitat de les espècies del municipi en general.
Són aspectes positius la consideració dels espais protegits i la concreció d’algunes
delimitacions que calia determinar amb més precisió. També el fet d’incloure pràcticament tots
els espais no urbanitzats en la valoració ecològica dels espais de sòl no urbanitzable,
especialment ressaltant la presencia d’àmbits amb un cert interès com a porus permeables dels
espais d’interès natural. En aquest cas els tres espais d’interès determinats i la riera de
Vilafranca contribueixen a assegurar la permeabilitat ecològica, en concordança amb el Pla
territorial parcial corresponent, són aportacions molt positives i durables al manteniment de la
biodiversitat.
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Algunes actuacions, no tenen efectes directes sobre la biodiversitat però poden millorar
la situació d’espècies pròpies d’espais urbans. Seria el cas del Parc centrals i espais verds
enjardinats de l’interior del teixit urbà, sempre que en la seva configuració s’aportin criteris i
determinacions que juguin a favor.
En el cas de la xarxa viària, en especial la nova C-15 els efectes ambientals negatius
que tota traça fa sobre els espais biodiversos s’ha moderat a partir dels estudis d’impacte
ambiental i les mesures correctores i compensatòries preses. Pel que fa la traça ferroviària de
la Línia Orbital Ferroviària caldrà valorar el projecte en el seu moment, i en tot cas caldrà que
s’adeqüi convenientment en la seva integració tenint en compte les determinacions que aquest
informe en fa de manera preventiva, i conseqüentment, en relació als valors determinats en la
ordenació del sòl no urbanitzable quant sigui el cas.
Ambdues tenen un efecte negatiu a curt termini i permanent en quant a biodiversitat, la
permeabilitat ecològica i el patrimoni natural. Les mesures correctores i compensatòries
contribuiran a apaivagar els impactes en quant al potencial efecte barrera que representarà per
a moltes espècies i per la fragmentació d’hàbitats.
La consideració de sòl urbanitzable dins la urbanització Les Palmeres es considera que
no té efecte significatius perquè es situa dins l’àmbit existent de la pròpia urbanització. Pel que
fa al nou sector de SUND Pla de Canyelles, es considera que té efectes negatius relatius per la
seva extensió relativament petita.
Pel que fa al canvi dels límits del PEIN d’Olèrdola, no es considera que generi cap
efecte negatiu rellevant perquè es tracta simplement de reconèixer una situació existent on
s’havien inclòs dins el PEIN parcel·les en sòl urbà. Així mateix, la classificació com a sòl no
urbanitzable dels terrenys de les urbanitzacions Califòrnia i Les Palmeres, compresos a l’EIN
Massís del Garraf, tampoc es considera que tingui cap efecte positiu rellevant per la seva mida.
Cicle de l’aigua
Les determinacions vinculades a la protecció dels espais d’interès natural i agrícola en
general tenen impactes positius sobre el cicle de l’aigua generen majoritàriament efectes
permanents en quant a facilitar la infiltració d’aigua i per la millora dels processos associats en
general. Els efectes són acumulatius en aquelles determinacions en què el procés de millora és
gradual, per la millora en els processos del cicle de l’aigua a curt termini per la protecció
d’ecosistemes. En aquest sentit, la classificació de tots els cursos fluvials del municipi com a
sistema hidràulic tindrà també efectes positius permanents per la protecció de l'espai fluvial
com per garantir un espai important per la infiltració de l'aigua.
D’altra banda, també s’han considerat efectes positius sinèrgics en les determinacions
que redueixen i compacten l’ocupació del sòl ja que la seva la implementació generarà a curt
termini un conjunt d’efectes, en quant a l’ús més eficient de l’aigua i a una menor
impermeabilització de zones les potencials de recarrega d’aqüífers, amb una millora ambiental
maximitzada respecte el cicle de l’aigua. Com a efectes simples, s’han identificat aquelles
determinacions que suposaran efectes positius puntuals en quant a infiltració, estalvi i
reutilització d’aigua.
Tanmateix, caldrà observar l’evolució i magnitud dels efectes negatius associats a la
implantació de la nova variant de la C-15, i en el futur de la línia ferroviària orbital. Ambdues
incidiran en cicle de l’aigua en quant a la pèrdua de sòl lliure que potencialment permet la
recàrrega d’aqüífers, i en la possible contaminació per la deposició i posterior lixiviació de
contaminants derivats del trànsit rodat.
La consideració de sòl urbanitzable dins la urbanització Les Palmeres es considera que
no té efecte significatius perquè es situa dins l’àmbit existent de la pròpia urbanització. Pel que
fa al nou sector de SUND Pla de Canyelles, es considera que té efectes negatius relatius per la
seva extensió relativament petita i perquè ja té en consideració la no afectació del torrent
present a l’àmbit.
Ambient atmosfèric
Una bona part de les determinacions contemplades al nou POUM amb incidència sobre
el vector aire i factors climàtics generen efectes positius permanents. Això es deu bàsicament a
què les propostes persegueixen un desenvolupament sostenible a través del foment d’una
mobilitat sostenible i d’un model de ciutat compacte, entre d’altres. Els efectes són acumulatius
en les determinacions que impliquen una reducció directa de contaminants atmosfèrics (no
ampliació de zones industrials, potenciació d’energies renovables, etc.), i en aquelles que
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incrementen l’eficiència en la fixació de les emissions (disseny d’espais protegits, afavorir els
connectors ecològics i protegir els espais inclosos en la xarxa Natura 2000), ja que el procés de
millora de la qualitat de l’aire és gradual. D’altra banda també hi ha determinacions amb efectes
simples que contribueixen a la prevenció de les emissions a curt-mig termini (contenció i
compactació urbana).
En principi es considera que la construcció de la variant en desplaçar el trànsit actual
del nucli urbà cap a fora, reduirà la congestió del mateix. Segons això les emissions s’haurien
de mantenir estables i l’efecte hauria de ser neutre, tanmateix, hi ha experiències que fan
preveure que una millor reestructuració viària pot comportar un increment en la mobilitat
motoritzada, de manera que augmentaria el consum de combustible i, per tant, les emissions.
Això comportaria un efecte acumulatiu de gasos contaminants a l’atmosfera a curt termini, i
com a efecte secundari es contribuiria al canvi climàtic. Contràriament, l’aposta del Pla en
reconfigurar la zona de carretera alliberada de trànsit dins del teixit urbà pot jugar a favor que
aquests procés no és doni o ho faci de manera atenuada.
Pel que fa a la concentració de l’ús industrial, en mantenir l’àmbit ja previst en el Pla
vigent, les emissions estaran concentrades i acumulades localment, tot dificultant la capacitat
de difusió de contaminants, i com a efecte secundari l’entorn immediat es pot veure pertorbat
per la deposició d’elements contaminants. Tanmateix, cal no oblidar que aquesta zona tot i
estar adjacent al nucli urbà, no és especialment gran.
Energia i sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
Tots els efectes probables de l’aplicació de la sostenibilitat i ecoeficiència en la
urbanització i l’edificació són positius, permanents. En quan a la temporització de l’efecte, la
compactació urbanística del casc urbà es manifesta en un període breu de temps, mentre que
la resta necessita un període d’entre un i cinc anys per manifestar-se.
Tant la potenciació de les energies renovables com la implementació de sistemes
separatius d’aigües pluvials i negres, la segregació i reciclatge de residus tenen efectes positius
sobre la sostenibilitat i l’ecoeficiència en la urbanització i l’edificació que es manifestaran a mig
termini (entre un i cinc anys). Les mesures de potenciació per incidir en un comportament i la
implementació de noves tecnologies s’estableixen habitualment per processos graduals, que
necessiten un cert període de temps fins que s’acaben i, conseqüentment, els seus efectes
triguen encara més a manifestar-se.
Pel que fa a recuperar la xarxa de camins tradicionals, és una mesura positiva, en quan
incideix en la mobilitat sostenible, que es manifestarà a mig termini perquè el procés
d’adaptació de la població a aquest nou concepte de mobilitat trigarà un cert temps a donar
resultats.
Gestió dels materials i dels residus
Totes les determinacions de la revisió del POUM que aposten per la gestió eficient dels
materials i dels residus, tenen efectes significatius probables positius i de forma permanent. La
majoria es manifesten sense conseqüències en la inducció de nous efectes ni en la seva
acumulació o intensificació i en un període breu de temps. Respecte aquest factor ambiental,
només cal destacar la segregació i reciclatge de residus té un efecte acumulatiu i a mig termini.
Totes aquelles actuacions encaminades a potenciar la recollida selectiva de residus tindran un
efecte acumulatiu que implicarà que una prolongació en el temps de la materialització
d’aquestes actuacions incrementi progressivament la millora en la recollida selectiva de
residus, augmentat el percentatge de residus recollits de forma selectiva. Aquesta millora
probablement no es manifestarà immediatament, sinó que el percentatge de residus recollits
selectivament trigarà un cert temps en augmentar.
Paisatge
Pel que fa a les afectacions probables significatives sobre el paisatge de les
determinacions tingudes en compte en la revisió del POUM, cal dir que totes són de caràcter
positiu, tot i que algunes són més determinants per se (p. ex: la preservació dels espais oberts)
que d’altres, que depenen més de com s’acabin de configurar els teixits més urbans (p. ex: els
equipaments i serveis de les urbanitzacions, el Parc central i els espais verds, les noves
edificacions, etc.). Cas d’establir estàndards de qualitat en la seva materialització els efectes
tindran un caire permanent, i potencialment en un període breu de temps.
Des del punt de vista del paisatge és important destacar que les actuacions viàries
tenen un efecte negatiu. En part s’ha apaivagat o moderat els efectes de la variant de la C-15, i
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amb el temps es probable que algunes mesures correctores si estan ben definides millorin la
integració paisatgística. Pel que fa a la línia ferroviària orbital caldrà estar atents als estudis i
projectes corresponents, i a la posterior implementació i seguiment de les mesures ambientals i
paisatgístiques.
En tot cas, s’hauran de prendre les mesures correctores adients per tal de minimitzar
en la mesura del possible aquest efecte, especialment en el punt de permeabilitat ecològica
entre els espais orientals i occidentals del municipi, en la confluència de la riera de Vilafranca i
l’actual nus viari que dóna accés al nucli urbà des de la C-15.
Per altra banda, el disseny d’un sistema d’espais protegits del municipi, per afavorir la
connectivitat ecològica entre espais protegits i protegir els espais inclosos en la xarxa Natura
2000 té un efecte acumulatiu perquè la prolongació en el temps del sistema de protecció i de
connexions ecològiques incrementarà progressivament el seu efecte positiu sobre el paisatge.
En el mateix sentit, aquest efecte positiu no es manifestarà immediatament a partir del moment
en que es delimitin els espais inclosos, sinó que, transcorregut un cert temps des de l’aplicació
de les regulacions d’usos a cada espai, es materialitzarà amb una millora general de la qualitat
paisatgística.
Pel que fa al canvi dels límits del PEIN d’Olèrdola, no es considera que generi cap
efecte negatiu rellevant perquè es tracta simplement de reconèixer una situació existent on
s’havien inclòs dins el PEIN parcel·les en sòl urbà. Així mateix, la classificació com a sòl no
urbanitzable dels terrenys de les urbanitzacions Califòrnia i Les Palmeres, compresos a l’EIN
Massís del Garraf, tampoc es considera que tingui cap efecte positiu rellevant per la seva mida.
Patrimoni històric, arquitectònic i cultural
Les determinacions proposades en la revisió del POUM de Canyelles que tenen efectes
significatius probables sobre el patrimoni arquitectònic, històric i cultural són sempre de
caràcter positiu i permanent, així com la majoria es manifesten en un període breu de temps.
Pel que fa a les determinacions referents recuperar la xarxa de camins tradicionals i la
valoració i catalogació, tant dels elements arquitectònics individuals com dels elements
patrimonials naturals-paisatgístics, es manifesten de forma simple, és a dir, sense
conseqüències en la inducció de nous efectes ni en la seva acumulació o intensificació.
Riscos ambientals
En general la valoració dels riscos tenen a veure amb el risc d’incendi per la superfície
de zones d’urbanització en entorn forestal, i més especialment per la longitud dels perímetres,
en un context d’alta presència i activitat humana i de vegetació mediterrània. Les actuacions
sobre les urbanitzacions tenen el sentit de concentrar part de l’activitat en zones més internes
habitualment. Un cas especial és el de la activitat pirotècnica, al bell mig de l’espai forestal
(bàsicament arbustiu baix i de biomassa no especialment alta en l’estat actual), i que en principi
conté les mesures preventives i d’actuació necessàries en cas de risc.
Els efectes de les avingudes d’aigua es consideren en el POUM, de manera que es
procura no ocupar els espais fluvials i considerar activament les zones d’inundabilitat. En
aquest sentit, classificació de tots els cursos fluvials del municipi com a sistema hidràulic tindrà
efectes positius permanents en la disminució del risc d'inundabilitat a l'hora d'impedir
construccions que impermeabilitzin el seu curs, com també reduirà l'exposició humana al risc.
No obstant, en alguns casos les preexistències no van ser establertes sota aquests criteris
preventius, per la qual cosa hi ha estructures generades per tal d’evitar el risc.
Finalment, la zona industrial que es manté podrà acollir activitats potencialment
contaminants i/o que puguin comportar un risc per a les persones i el medi, tot i que això no es
podrà avaluar amb detall fins que no se sàpiga quines activitats s’hi podran implantar.
Tots ells es poden considerar riscos permanents per la seva naturalesa, per bé que en
podríem fer una gradació de major a menor importància potencial considerant en primer lloc el
risc d’incendi, el d’inundació i l’industrial, atesa la moderada grandària de la zona industrial.
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6.2. EFECTES AMBIENTALS DE LA MOBILITAT GENERADA PEL PLA
La normativa vigent respecte a la mobilitat és la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat
i el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat
generada.
L'article 18 de la Llei esmentada especifica que L'estudi d'avaluació de la mobilitat
generada s'ha d'incloure, com a mínim, en els plans territorials d'equipaments o de serveis, en
els plans directors, en els plans d'ordenació municipal o instruments equivalents i en els
projectes de noves instal·lacions que es determinin per reglament. La mateixa Llei en la seva
Disposició transitòria Segona especifica també que Mentre no s'aprovin els plans de mobilitat
urbana a què es refereix aquesta Llei, no es pot aprovar cap nou projecte urbanístic que
comporti una inversió superior a 25 milions d'euros, llevat dels projectes que tinguin un estudi
d'avaluació de la mobilitat generada que els avali.
L'article 3 del Decret especifica que els estudis d'avaluació de la mobilitat generada
s'han d'incloure, com a document independent, en els instruments d'ordenació territorial i
urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la
implantació de nous usos o activitats.
El contingut dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, les directrius i les dades
per elaborar-los es troben en els articles 4, 8 i 12 del citat Decret.
És per totes aquestes consideracions que el present Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Canyelles ha d'incorporar aquest estudi d'avaluació de la mobilitat generada.
L'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del POUM de Canyelles analitza la
mobilitat actual del municipi, realitza una estimació de la mobilitat generada i recull els diversos
efectes de la mobilitat generada en les diferents xarxes.
A continuació s'exposen les actuacions proposades pels diferents mitjans de transport.
Per la mobilitat a peu i amb bicicleta:
-

La principal proposta generadora de mobilitat a peu i amb bicicleta és la reserva de
terrenys per equipaments que es fa entre el nucli i les urbanitzacions del municipi. Per
la seva posició entre el nucli històric i Can Dori – Califòrnia, es proposa un recorregut
per vianants i bicicletes al llarg de l’antiga carretera C-15 que travessava el nucli de
Canyelles. En aquest es destaquen dos itineraris per vianants i bicicletes.

-

Un itinerari es proposa al tram entre rotondes amb una secció que permeti destinar el
tronc central o les calçades laterals de l’antiga carretera amb un tractament de
paviment únic, de prioritat per vianants i bicicletes. En aquesta banda oest hi ha un
menor nombre de guals d’entrada i, per tant, menys interferències de vehicles en el
recorregut per vianants i bicicletes.

-

A l’altre itinerari es proposa adaptar el carril dret de via lenta de l’antiga carretera en un
recorregut segur per vianants i bicicletes, i la formació, amb una adequada secció, de
l’enllaç fins a les urbanitzacions Les Palmeres – Muntanya del Mar, d’una banda, i Can
Dori – Califòrnia, més enllà.

-

Pel tram de l’antiga carretera des de Pou Nou fins a la primera rotonda es proposa
l’adaptació de la secció actual per un recorregut segur per vianants, principalment, que
enllaci Pou Nou i l’aparcament existent amb el nucli històric.

-

Pel que fa a la previsió d'aparcaments per bicicletes situats fora de la via pública,
aquesta s'efectua en funció de les activitats i usos del sòl dels diferents sectors
proposats, d'acord a l’article 4, apartat g, del Decret 344/2006.

Pel transport col·lectiu:
-
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arribant a totes les urbanitzacions i connectant els diferents focus de màxima generació
de viatgers.
-

Per aquesta raó, la xarxa de transport col·lectiu es basarà en l’esquema actual, que
s’haurà de completar en quant al seu recorregut o parades i freqüència a la colmatació
de les actuals urbanitzacions.

-

Els terrenys reservats per equipament constituiran un pol d’atracció a tenir en compte
pel que fa a l'adequació dels itineraris i freqüència de transport col·lectiu.

-

Quan la línia de Ferrocarril Orbital es realitzi, caldrà replantejar de nou la mobilitat del
municipi, atès el gran impacte en el transport col·lectiu d'aquesta infraestructura sobre
el municipi.

Per la mobilitat en vehicle privat:
-

En no haver noves ocupacions de sòl, no es creen altres recorreguts principals per a
vehicles que els existents actualment.

-

La reserva que el POUM fa per la nova zona d’equipaments necessita d’un pont sobre
el torrent del Capó per connectar-se a la segona rotonda de l’antiga C-15, per tal
d'estar comunicada amb la xarxa viària local i general.

-

Pel que fa a la previsió d'aparcaments per vehicles situats fora de la via pública,
aquesta s'efectua en funció de les activitats i usos del sòl dels diferents sectors
proposats, d'acord a l’article 4, apartat g, del Decret 344/2006.
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7. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS
7.1. VERIFICACIÓ DE LA CONGRUÈNCIA DEL PLA AMB ELS OBJECTIUS
AMBIENTALS
Per a la verificació de la congruència del pla amb els objectius ambientals definits en
l'apartat 3, s'ha optat per comprovar el compliment, per part de les propostes del POUM de
Canyelles, dels objectius de protecció ambiental establerts a la normativa o en els instruments
de planejament aplicables en l'àmbit del pla, definits a l'apartat 3.2, i dels objectius ambientals
adoptats en la redacció del pla, definits a l'apartat 3.3.
En el primer cas, s'han tingut en compte els objectius que es derivaven del Catàleg de
paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona i els objectius de l’Informe de sostenibilitat
ambiental del PTMB.
En relació als objectius ambientals derivats de la normativa internacional, comunitària,
estatal, autonòmica o local, o bé són massa genèrics com per aplicar-se a un POUM, o es dóna
per fet el seu compliment per ser normativa d'obligat compliment, o bé indirectament s'han
valorat en l'apartat 6.1. en analitzar els efectes significatius de l'ordenació sobre els aspectes
ambientalment rellevants.
A la Taula 7.1 es pot veure el grau de compliment dels diferents objectius ambientals
per part de les determinacions que preveu el POUM de Canyelles, i la seva justificació.
Així, dels 27 objectius del Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona,
15 tenen un compliment total, 2 tenen un compliment parcial, i 10 no són d’aplicació a l’àmbit
de Canyelles. Dels 4 objectius de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del PTMB, 2 tenen un
compliment parcial i 2 tenen un compliment total.
Finalment, dels 30 criteris ambientals definits en l'elaboració del pla, 6 es compleixen
parcialment, 2 no es compleixen, i 22 es compleixen totalment. Aquest criteris s’agrupen en 7
objectius ambientals que, de manera global, es pot considerar que sí que es compleixen.
Per tant, es pot concloure sobre la congruència del pla, en global, amb els objectius
ambientals d'aplicació a l'àmbit.
Taula 7.1. Grau de compliment dels objectius ambientals
Objectius i criteris

GC

12

Justificació

Objectius de protecció ambiental d’obligació
Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
Unes formacions geològiques del massís de
Garraf -caracteritzades pel relleu abrupte i la
naturalesa calcària, blanca- preservades com
a elements configuradors del paisatge, que
constitueixin fites i se’n revaloritzi el caràcter.

No

Uns
boscos
i
matollars
gestionats
adequadament a fi de reduir el risc d’incendi i
d’assegurar l’equilibri ambiental.

Sí

Uns creixements periurbans controlats,
endreçats, que connectin els espais verds
urbans i periurbans amb els corredors i
sistemes d’espais lliures més pròxims.

12

Parcial

No és d’aplicació

El POUM desclassifica alguns
sectors
previstos
com
a
creixements de baixa densitat, tot
i que el municipi segueix
caracteritzant-se per la seva gran
extensió d’urbanitzacions.

Grau de compliment de l’objectiu ambiental: Sí/No/Parcial
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Justificació

Sí

Tot i que no és objecte d’aquest
POUM, la nova C-15 (ja existent) i
la LOF (en projecte), contemplen
criteris d’integració paisatgística

Unes urbanitzacions ordenades i integrades
en el paisatge, de manera que se’n minimitzi
l’impacte visual.

Parcial

El POUM preveu mesures en
aquest sentit, tot i que l’extensió
d’urbanitzacions és tant gran a
Canyelles que l’impacte visual és
important

Uns paisatges rurals amb poblacions
reconegudes pel seu valor històric i patrimonial
ben planificades i gestionades, on es fomenti
la rehabilitació per sobre de la substitució
d’edificacions i que mantinguin els principals
trets característics.

Sí

Unes fites i fons escènics del Garraf
preservats i revaloritzats, que es mantinguin
com a referents visuals i identitaris de qualitat.

Sí

Una arquitectura rural de pedra seca que es
conservi com a element identitari i se’n
promogui l’ús en els nous elements de
tancament.

No

Un paisatge on l’herència de patrimoni
medieval i de construccions defensives com
castells i torres de guaita hi siguin rellevants.

Sí

Un sistema d’itineraris i miradors que
emfasitzin les panoràmiques més rellevants i
permetin descobrir la diversitat i els matisos
dels paisatges del Garraf.

Sí

Afavorir la protecció, el manteniment i la
restauració de les cabanes de pastor o de
vinya i els murs de contenció de les feixes
agrícoles, tot garantint-ne una destinació
compatible amb un paisatge de qualitat i la
gestió del medi.

No

No és d’aplicació

L’arranjament o el disseny de nous traçats
d’infraestructures viàries que creuin la unitat,
pel seu caràcter de paisatge de muntanya,
haurien de procurar la màxima integració
paisatgística amb l’entorn. Evitar els elements
de protecció i seguretat disruptius.

Sí

Tot i que no és objecte d’aquest
POUM, la nova C-15 (ja existent) i
la LOF (en projecte), contemplen
criteris d’integració paisatgística

Fomentar la millora de la connexió ecològica i
paisatgística entre el Garraf i el mar a través
de la carretera C-32.

No

No és d’aplicació

Afavorir la recuperació de la màquia de garric i
margalló, amb la perspectiva de poder
disposar a mig termini d’algunes mostres de
vegetació properes a la comunitat climàcica,
pel seu interès científic, paisatgístic i
pedagògic. En aquest sentit, impedir eventuals

No

No és d’aplicació

Un sistema d’infraestructures lineals que
minimitzi la fragmentació del territori i es
dissenyi amb criteris d’integració paisatgística.
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Justificació

repoblacions futures amb pins.
Procurar evitar la presència d’espècies
vegetals exòtiques als espais públics i
prioritzar les espècies autòctones.

Sí

Vetllar pel manteniment i la productivitat de les
estructures agrícoles existents, com a peces
vertebradores del paisatge i generadores d’un
ric mosaic agroforestal.

Sí

Promoure la millora de la integració
paisatgística de les urbanitzacions la Rectoria i
la Bassa Blanca (Begues), mitjançant l’ús de
cromatismes adequats, la unificació de les
tanques quant a color, forma i dimensió i la
utilització de vegetació autòctona per a
l’enjardinament.

No

Gestionar i mantenir els edificis patrimonials,
com són els castells i fortificacions defensives,
pel seu valor identitari i paisatgístic i com a
eina de promoció turística amb valor
econòmic.

Sí

Afavorir el manteniment de la ramaderia
extensiva i els conreus tradicionals amb
sistemes ecològics per diversificar el paisatge,
mantenir la gestió activa del territori i,
eventualment, fixar població i prevenir incendis
amb activitats vinculades al medi.

Sí

Mantenir els camins per a l’accés a peu o en
BTT i evitar-ne l’artificialització excessiva amb
elements d’urbanització o enjardinaments
ornamentals.

Sí

Vetllar pel compliment de les iniciatives
sorgides fruit dels compromisos de la Carta del
paisatge de l’Alt Penedès que siguin
d’aplicació en aquest espai (veure apartat
3.2.).

No

No és d’aplicació

Vetllar pel manteniment de la connexió
paisatgística entre l’espai de Colls-Miralpeix i
el Parc del Garraf.

No

No és d’aplicació

Vetllar per l’ús de materials d’acabat propis de
la zona, com ara la teula àrab a les cobertes o
l’arrebossat a les façanes, més tradicional que
la pedra vista en l’acabat exterior de masies i
cases de poble.

Sí

Promoure la restitució dels valors paisatgístics
als llocs on s’han perdut per causa de
processos
d’explotació
dels
recursos
geològics.

No

No és d’aplicació

Estudiar la manera de reduir la incidència
paisatgística de la fàbrica de ciment del Garraf.

No

No és d’aplicació
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Preservar les fites paisatgístiques: castell de
Subirats, castell d’Olèrdola, castell de
Canyelles, entre d’altres i evitar les
construccions, infraestructures i, en general,
barreres visuals que impedeixin o dificultin
considerablement la percepció de les vistes
més interessants.

Sí

Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i
de miradors accessibles a peu o en vehicle, on
la percepció i interacció amb el paisatge és
més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa hauria
de rebre actuacions de condicionament,
senyalització, manteniment i difusió.

Sí

12

Justificació

Informe de sostenibilitat ambiental del PTMB
Preservar els valors naturals i culturals
garantint la conservació de la diversitat
geològica, biològica i paisatgística, dels
elements del patrimoni cultural, i la
funcionalitat ecològica del conjunt del territori.

Sí

Parcial

El POUM desclassifica alguns
sectors
previstos
com
a
creixements de baixa densitat, tot
i que el municipi segueix
caracteritzant-se per la seva gran
extensió d’urbanitzacions.

Garantir
una
accessibilitat
i
mobilitat
sostenibles basat en organitzar de forma més
racional els usos del territori i la xarxa
d’infraestructures amb l’objectiu de configurar
un model d’accessibilitat metropolitana de
béns i persones més coherent, eficient i
sostenible.

Parcial

L’extensió de sòls residencials de
baixa densitat a Canyelles fa
difícil aplicar mesures per a una
mobilitat sostenible.

Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i
energètics propiciant una major eficiència en la
utilització dels recursos tot generant menys
impactes negatius i disfuncions– residus,
contaminació, etc.

Sí

Racionalitzar el model d’ocupació del sòl
moderant la tendència en l’ocupació del sòl.

Objectius ambientals del pla
Objectiu 1: Adoptar una estructura urbana densa, compacta i complexa integrant els
desenvolupaments urbanístics en la matriu física.
Es reconsideren els usos i es
transformen
les
àrees
no
consolidades seguint un model de
compacitat i diversitat d’usos.

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

Parcial

A més, el Pla reconverteix a
passeig-bulevard l’actual traça de
la C-15 amb el nou Eix Cívic del
nucli de Canyelles, i genera una
àrea de Nova Centralitat.

Promoure l’estratègia de reducció – extinció en

Sí

S’estableixen les estratègies de
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les urbanitzacions assenyalades pel Pla
territorial metropolità de Barcelona (PTMB), i
actuacions de reestructuració i dotació en les
urbanitzacions que calgui per tal de dotar-les
de centralitat.

Justificació
reducció i extinció que proposa el
PTMB. El Pla proposa actuacions
d’urbanització
i
de
reestructuració, de redefinició de
l’ordenació i de dotació a les
urbanitzacions.

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

No

Hi ha sectors situats en zones
amb pendents >20%.

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

Sí

Es preveu l’adequació de camins
entre urbanitzacions i el nucli

Objectiu 2: Protegir els recursos hídrics i els cursos fluvials i els seus entorns, prevenint els
riscos hidrològics i fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la qualitat de l’aigua.
Garantir la compatibilitat del creixement
urbanístic planificat d’acord amb l’establert a
l’article 6, directriu de preservació front als
riscs d’inundació, i la disposició transitòria
segona, estudis d’inundabilitat en cas de
manca d’instrument de planificació hidràulica
aprovat, del Decret 305/2006 de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, proposant mesures per tal de
prevenir-lo.

Sí

L’ordenació dels sectors té en
compte els resultats de l’estudi
d’inundabilitat del municipi.

Sí

L’òrgan competent ha d’assegurar
la disponibilitat de recursos
hídrics, que actualment estan
coberts. L’escenari d’evolució
demogràfica prevista pel Pla
hauria
d’evolucionar
favorablement
amb
la
incorporació de les mesures
d’ecoeficiència en l’ús de l’aigua.
En tant que el consum és elevat
la reducció serà significativa. Hi
contribueixen en bona mesura la
disponibilitat de pous importants.

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

No

Es consideren sobretot tipologies
d’habitatge unifamiliar, típicament
més consumidores d’aigua que
d’altres tipus.

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

Sí

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

Adequar el desenvolupament previst a la
disponibilitat de recursos hídrics.

Objectiu 3: Ordenar el sòl no urbanitzable preservant les àrees i elements de valor natural, i
establint una xarxa d’espais d’interès natural i agrícola, físicament contínua i permeable, i
connectada amb les xarxes urbanes.
Delimitar acuradament en el sòl no
urbanitzable els àmbits protegits d’Olèrdola i el
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Massís del Garraf inclosos en el Pla d’espais
d’interès natural i en la xarxa Natura 2000.

Adaptar l’ordenació i la normativa del sòl no
urbanitzable, segons s’escaigui, als límits i
normativa dels PEPMFP de l’espai d’Olèrdola i
del Massís del Garraf.
Preservar els valors protegits per la delimitació
de protecció especial del PTMB, així com els
connectors amenaçats corresponents al
separador urbà emplaçat entre Can Roca – les
Amèriques i Olivella, el connector ecològic i
fluvial de la riera de Vilafranca i la passera
entre el nucli urbà principal i l’àmbit de la
Pirotècnia. Així mateix, per tal de conservar la
biodiversitat i connectivitat intramunicipal,
establir les determinacions i mesures
ambientals necessàries.

Justificació
límits dels espais protegits
inclosos al PEIN i xarxa Natura
2000.

Sí

El Pla incorpora a la normativa
del sòl no urbanitzable les
determinacions
dels
espais
protegits inclosos al PEIN i xarxa
Natura 2000.

El Pla proposa un el sistema
d’espais oberts tenint en compte
les propostes del PTMB.
Sí

També
dels
àmbits
de
permeabilitat
ecològica
determinats i n’estableix les
determinacions
i
mesures
ambientals necessàries.

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

Sí

La proposta de SNU s’ha
plantejat tenint en compte les
característiques i necessitats del
municipi per tal de, juntament
amb el sistema d’espais lliures,
formar una xarxa el màxim
contínua possible.

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

Sí

Es determinen mesures per a la
millor definició i disseny ecològic
dels espais verds i lliures.

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

Parcial

Donada
la
configuració
i
abundància d’urbanitzacions al
municipi,
aquest
objectiu
s’acompleix sempre que ha estat
possible
considerar-ho
per
l’estructura dels teixits implicats.

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

Parcial

Sempre que ha estat possible
s’ha considerat.

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

Sí

S’inclou aquesta prescripció a les
Normes urbanístiques, article 166

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

Sí

S’incorporen
respecte.

prescripcions

al

Exigir enllumenat de baix consum en espais
públics i privats.

Sí

S’incorporen
respecte.

prescripcions

al
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Planificar adequadament les zones verdes i
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Parcial

Sí

Justificació

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

Les franges limítrofs dels nous
sectors
amb
el
sòl
no
urbanitzable,
sempre
que
l’estructura
existent
ho
ha
permès, estan qualificades de
sistemes d’espais lliures amb la
funció amortidora de l’efecte
sonor
de
les
activitats
desenvolupades.

Objectiu 5: Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al Pla.
Fomentar l’eficiència energètica i l’ús de les
energies renovables en la urbanització i
l’edificació, de conformitat amb allò establert
en els objectius esmentats anteriorment.
Incorporar en el POUM aquelles disposicions
que permetin garantir i promoure el correcte
desenvolupament dels Plans d’acció per
l’energia sostenible (PAES), a fi i efecte
d’assolir els objectius del Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses per una energia sostenible local.

Sí

Parcial

S’incorporen
respecte.

prescripcions

al

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

Objectiu 6: Protegir i millorar els elements i ambients paisatgístics d’interès, tot preveient-ne
una gestió adequada.
El Pla no variarà la tipologia
edificatòria existent, mantenint els
habitatges unifamiliars aïllats.

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

Parcial

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

Sí

Els espais periurbans dels nuclis
estan qualificades de sistemes
d’espais lliures.

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

Sí

S’incorpora
el
Catàleg
de
patrimoni històric, artístic i cultural
i medi ambiental de Canyelles i el
Catàleg de masies.

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

Sí

S’incorporen
respecte.
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Justificació

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

Sí

S’incorporen
prescripcions
paisatgístiques al respecte.

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

Sí

La
normativa
del
sòl
urbanitzable
en
regula
condicions.

no
les

Objectiu 7: Implantar els equipaments i els sistemes de disseny urbà adients per a la
reutilització i la recollida selectiva de residus, promovent-ne una gestió adequada.
Incloure en el disseny de la vialitat pública els
espais suficients i adequats per col·locar
contenidors o altres equipaments necessaris
per optimitzar les operacions de recollida i
transport de residus.

Sí

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

Sí

7.2. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA
Tenint en compte la identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el
medi ambient descrits en l'apartat 6 d'aquest document, i la seva caracterització derivada que
apareix a la Taula 6.2, així com les conclusions derivades de l'avaluació de la mobilitat
generada i la congruència del pla amb els objectius ambientals d'aplicació a l'àmbit, es
considera que l'avaluació global del pla és compatible.
Tenint en compte els objectius ambientals definits en tots el plans, inclosos els criteris
ambientals adoptats en la redacció del POUM, en total s’han definit 61 objectius, dels quals 39
es compleixen totalment (64%), 10 es compleixen parcialment (16%), 2 no es compleixen (3%),
i 10 no són d’aplicació (16%). Els objectius que no es compleixen són els relacionats amb
l’ocupació de sòls amb més del 20% de pendent i el de prioritzar les tipologies edificatòries
menys consumidores d’aigua.
El Pla en qüestió a partit d’un nivell important d’exigència ambiental. D’una banda,
l’existència del Pla territorial parcial corresponent, el qual ha inclòs criteris i objectius
ambientals importants a la seva escala d’aproximació. Un situació nova respecte el passat i que
determina l’encaix del desenvolupament del municipi en el context territorial. I ho fa considerant
aspectes innovadors de consideració dels aspectes ambientals i de sostenibilitat considerables.
En segon terme, pel treball de l’equip ambiental dins de l’equip redactor, de manera que ja des
d’un inici s’ha tingut una visió ambiental del Pla, amb criteris i objectius que amb la interacció
amb altres membres de l’equip redactor i també amb els responsables municipals, ha anat
configurant progressivament la proposta actual. Queda clara també la intervenció de l’òrgan
ambiental competent que a permès millorar i afinar els aspectes ambientals a avaluar.
Amb tot, cal destacar que el fet que el context socioeconòmic hagi canviat ben
substancialment des de la fase d’avanç a l’actual ha fet que el Pla s’aprimés respecte les
expectatives de desenvolupament, tot i que la proposta hereta els habitatges pendents
d’implantar del PGOU de 1987. Així, si s’ocupessin tots els habitatges previstos la població
resident potencial total augmentaria en 2.639 persones. Això implicaria, respecte la població de
4.375 persones de l’any 2015, un augment del 60% respecte la població actual. Per tant, si
realment es construïssin i s’omplissin tots els habitatges que el POUM permet, l’augment de
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població, i, conseqüentment, l’augment en el consum de recursos i la generació de residus,
seria considerable.
Cal assenyalar, tanmateix, alguns aspectes delicats. D’una banda, la presència
important d’urbanitzacions en àmbit forestal. El Pla aborda mesures importants de
racionalització de les mateixes, i també de consideració del factor risc. Un altre aspecte és de
procurar disminuir els valors de consum de matèria i energia, que en el municipi són alts. En
aquests sentit, el Pla estableix mesures de minimització que, sent els valors de base alts,
poden tenir efectes ben positius quan s’apliquin. També, es prevista la disposició d’una nova
línia fèrria. Aquesta tindrà efectes negatius sobre l’espai on es dipsosi, per la qual cosa caldrà
estar amatents a les mesures de millora i correcció d’impactes. D’altra banda, pot tenir efectes
ben positius, en millorar les possibilitats de mobilitat en transport públic de manera substancial
quan es materialitzi l’obre. Quant a la zona industrial cal considerar que per la seva adjacència
es condicionen les activitats que es desenvolupin a no tenir associat riscos especials. En el cas
de la pirotècnica, d’importància estratègica del municipi, cal recordar que es troba en sòl
biodivers i això comporta risc, tot i que l’empresa ha de tenir actives i actualitzades les mesures
preventives i de seguretat d’obligat compliment.
A nivell urbà cal considerar l’efecte important d’alliberament d’espai que pot suposar el
desviament de bona part del trànsit cap a la variant nova de la C-15, En aquest sentit el Pla
considera mesures actives de compactació urbana, mobilitat i especialment de configuració
ambiental positiva, juntament amb propostes de millora del verd urbà.
Pel que fa al sòl no urbanitzable, lògicament s’ha donat la coherència que demana el
Pla territorial parcial en relació als espais oberts del municipi, Això ha significat una certa millora
en determinades delimitacions dels espais protegits existents. També, la consideració de la
connectivitat ecològica en determinats punts.
En tot cas, i moltes de les consideracions i determinacions introduïdes en l'ordenació
responen a criteris ambientalment positius. Cal dir que el Pla considera la inclusió d'importants
mesures d'eficiència energètica, d'eficiència en l'ús de l'aigua i de bon ús i gestió dels residus.
A efectes de paisatge, el manteniment de les tipologies edificatòries dels nuclis en els
nous creixements i la conservació i rehabilitació de les edificacions preexistents, asseguren una
molt bona integració en el paisatge.
7.3. MESURES PREVISTES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ
Per tal de supervisar i controlar l’aplicació de les determinacions del Pla, en relació amb
els aspectes ambientals, pren especial importància que els instruments de desplegament
d’aquest tinguin el compte les determinacions estratègiques o de concreció considerades en el
propi Pla i en aquest Informe de sostenibilitat ambiental. Així, aquells plans i projectes que se’n
derivin hauran de ser coherents amb les determinacions considerades.
En aquest sentit, el seguiment ambiental del pla té diferents aproximacions.
La primera aproximació emana de la realització del propi pla general, en tant que un
cop fet el procés d’avaluació ambiental estratègica del pla, s’han establert ordenacions que han
incorporat els aspectes ambientals més rellevants tant a nivell d’entorn, com dels vectors
ambientals, com en la consideració de riscos, etc. Per tant, són una millora substancial tant pel
que fa al reconeixement de la importància dels aspectes ambientals, com a la implementació
de les determinacions ambientals necessàries. Aquest condicionament bàsic del pla fa que en
el seu desenvolupament s’incorporin els aspectes ambientals. En tot cas, la normativa del pla
és la que estableix clarament allò que cal i es pot fer i allò que no es pot fer en matèria
ambiental, amb coherència amb l’ordenació proposada.
Pel que fa a l’altra aproximació, aquesta emana del fet que el present Informe de
sostenibilitat ambiental ha incorporat els indicadors ambientals de seguiments que estableix el
Document de referència per tal de poder realitzar el seguiment ambiental del Pla
El seguiment del Pla s’entén com un anàlisi ambiental de la concreció de les propostes
del Pla de manera transversal i en relació als objectius ambientals que el Pla hagi establert, a
través del conjunt d’indicadors específics esmentats en aquest informe.
Cal entendre, però, que el seguiment establert no es basa en el càlcul isolat de
cadascun dels indicadors i de fer-ne una interpretació descontextualitzada del territori.
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Efectivament, s’ha de considerar la funció del seguiment ambiental més com una avaluació
ambiental continuada que com un mer càlcul d'indicadors. Del que es tracta, doncs, és de
dissenyar un estudi específic que permeti interpretar el valor de cadascun dels indicadors en el
context territorial del Pla.
En conseqüència, per tal de realitzar el seguiment del compliment dels objectius
ambientals del Pla i de l’eficàcia de l’avaluació ambiental, així com la coherència entre el
POUM i el planejament sectorial amb incidència en el territori o qualsevol canvi de
circumstància territorial que pugui afectar el correcte desenvolupament del POUM, es
realitzaran informes periòdics de seguiment cada 5 anys i un informe d’avaluació general als 10
anys de l’aprovació del Pla.
S’han definit sis indicadors que valoren la tendència i evolució de determinats
paràmetres en l’aplicació dels principals objectius del Pla. A la Taula 7.2, es relacionen els
indicadors amb els objectius ambientals i es calculen en el moment actual.
Taula 7.2. Indicadors ambientals de seguiment establerts pel Document de referència
amb aplicació al POUM de Canyelles.
Objectius
ambientals
segons
importància
relativa

Indicadors
ambientals

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

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

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

2. Superfície
de terrenys
situats en
zones
inundables

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

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

Càlcul

Model

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

Model

% sòl urbà +
sòl
urbanitzable
situat en
zones
inundables

9,21 ha

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

0 ha

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

0 ha

Model

Fonts
d’informació

Ajuntament
de Canyelles
Institut
Geològic i
Cartogràfic
de Catalunya

171,08 ha

Ajuntament
de Canyelles
Agència
Catalana de
l'Aigua

0%
Ajuntament
de Canyelles
Departament
de Territori i
Sostenibilitat
0%
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Tipus
d’indicador

Fonts
d’informació

Càlcul

total de
XN2000

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

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

13,53 ha

1,43%

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

55,44 ha

8,72%

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

>65 dB Lden: 120
persones

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

Qualitat

5. Consum
energètic

Flux

Consum
d’energia per
habitant

12.334,91
14
kWh/hab.

Ajuntament
de Canyelles

Flux

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

2,3%

15

Ajuntament
de Canyelles

6. Producció
local
d’energies
renovables

>55 dB Lden: 120
13
persones
Departament
de Territori i
Sostenibilitat

>75 dB Lden: 40
persones

13

Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, 2008
Any 2009
15
Del consum elèctric municipal
14
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8. SÍNTESI DE L’ESTUDI
8.1. DESCRIPCIÓ
RELLEVANTS

DELS

ASPECTES

I

ELEMENTS

AMBIENTALMENT

Territori i ocupació del sòl
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 N amb Olèrdola, a l’E amb Olivella, al
SE amb Sant Pere de Ribes, al S amb Vilanova i la Geltrú i a l’O amb Castellet i la Gornal.
2
Presenta una població de 4.375 habitants i una densitat de població de 307,4 habitants/km
(IDESCAT, 2015).
Una característica del territori és la conjuminació d’espais biodiversos, alguns amb
figures de protecció dels valors naturals associades i una profusió d’urbanitzacions en entorn
forestal.
Relleu. Segons informació de la Diputació de Barcelona referent al Parc Natural
d’Olèrdola, 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 de la qual és de 150 m. Està envoltada per diverses elevacions,
entre les quals es destaquen els puigs de San 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.
Pendent. Al terme municipal de Canyelles s’hi localitzen espais amb pendents que
oscil·len entre el 5-10% a les zones agrícoles i properes al nucli urbà, i espais amb pendents de
més del 20% localitzats principalment als espais muntanyosos del Parc d’Olèrdola, als voltants
de la carretera C-15 (sector nord del terme municipal), als espais nord-est (àrea industrial de la
Pirotècnia Igual) i part de les urbanitzacions Vora Sitges, Les Amèriques, Can Roca, Califòrnia,
Les Palmeres i Selva Meravelles.
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), al municipi de
Canyelles s’hi localitzen pinedes de pi blanc (≥20%cc) com a coberta de més recobriment amb
un 24,88%, seguit del recobriment per urbanitzacions amb un 21,18%, matollars amb un
17,73% i la regeneració de pi blanc amb un 9,15% de recobriment. Altres cobertes presents
superiors al 2% de recobriment municipal són les vinyes (3,97%), pineda de pi blanc (5-10% cc)
(3,50%), altres conreus herbacis (3,05%), prats i herbassars (2,76%) i habitatges unifamiliars
(2,03%).
Activitat agrícola. Pel que fa a l’activitat agrícola i segons dades del Cens agrari de l’any
1999 disponibles a l’IDESCAT, al municipi de Canyelles hi havia 80 hectàrees de Superfície
Agrària Utilitzada (SAU) per l’agricultura, 147 hectàrees de terreny forestal i 265 hectàrees
d’altres categories.
Activitat industrial. Pel que fa al l’activitat industrial a Canyelles, hi ha 8 indústries al
municipi. D’aquestes, la Pirotècnia Igual, S.A., situada al Mas Pubill s/n, a l’extrem NE del terme
municipal, està obligada a fer la Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua (DUCA) i a
més, té la obligatorietat de redactar Plans d’emergència. La Pirotècnia Igual S.A. està dedicada
en més del 60% de la producció total a l’exportació de focs artificials i espectacles pirotècnics.
Població i mobilitat
Població. Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la
població del municipi de Canyelles l’any 2015 és de 4.375 habitants. Amb un territori que
2
2
s’estén per 14,2 km , Canyelles compta amb una densitat de població de 307,4 hab./km . A
nivell comarcal, el Garraf té una població, l’any 2015, de 145.983 habitants i una densitat de
2
població de 788,6 hab./km , sent Canyelles el municipi amb menys població de la comarca,
seguit d’Olivella que presenta 3.569 habitants. A nivell autonòmic, Catalunya per l’any 2015 té
2
una densitat de població de 233,8 hab./km . Així doncs, en comparació, Canyelles presenta
una densitat de població més baixa que la comarcal, però més semblant a l’autonòmica.
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Xarxa viària. Pel terme municipal de Canyelles hi travessen dues carreteres que formen
part de la xarxa viària bàsica de Catalunya, les carreteres comarcals C-15 i la C-15B.
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 per la línia d’autobús interurbà.
Pel que fa a les propostes entre la xarxa ferroviària, el PITC planteja la línia
convencional orbital ferroviària Vilanova – Vilafranca – Martorell – Terrassa – Sabadell –
Granollers – Mataró, que tindrà parada al municipi de Canyelles.
Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general
Hàbitats de Catalunya. Els hàbitats són aquelles zones terrestres o aquàtiques
diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques. Al terme
municipal de Canyelles s’hi troben 18 hàbitats, essent el grup de Terres agrícoles i àrees
antròpiques el de major recobriment (41,91% de la superfície del municipi), on s’inclouen els
conreus herbacis extensius de secà, les vinyes, els fruiters alts de secà, etc. i amb un gran
recobriment les àrees urbanitzades amb claps importants de vegetació natural. A continuació,
amb un 19,99% de recobriment, trobem els Boscos, on s’inclouen les pinedes de pi blanc i
rouredes de roure valencià amb menys abundància. La Vegetació arbustiva i herbàcia
representa el 17,68% de recobriment, on hi dominen les màquies i garrigues amb margalló, les
bosquines de pi blanc i les brolles de romaní, entre d’altres. Finalment, i amb tant sols un
0,75% de recobriment, es troben els cingles i penyals calcaris i pedrusques de baixa muntanya.
Hàbitats d’Interès Comunitari. Els Hàbitats d’Interès Comunitari es defineixen, a la
Directiva d’hàbitats, com aquells que entre els hàbitats naturals compleixen alguna d’aquestes
característiques: estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la
Unió Europea, tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de
tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa, o són exemples representatius d'una o diverses
de les sis regions biogeogràfiques de la UE.
A Canyelles es troben 7 hàbitats d’interès comunitari: Alzinars i carrascars (9340),
Pinedes mediterrànies (9540), Matollars termomediterranis i predesèrtics (5330), Costers
rocosos calcaris amb vegetació rupícola (8210), Rouredes ibèriques de roure valencià
(Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) (9240), Tarteres de l’Europa meridional
amb vegetació poc o molt termòfila (8130), i Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (TheroBrachypodietalia) (6220), prioritari. L’HIC majoritari a Canyelles són les Pinedes mediterrànies
(9540), seguit dels Matollars termomediterranis predesèrtics (5330), que representen el 52% i
el 35,9% del total d’HIC del municipi, respectivament. Cal mencionar la petita superfície que
ocupen els HIC Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus
canariensis) (9240), i Alzinars i carrascars (9340), que suposen el 0,1% i el 0,8% dels HIC
presents, respectivament. Finalment, tot i la poca superfície corresponent a Prats mediterranis
rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (6220), només el 4,4%, cal destacar que es
tracta d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari
Espais Naturals Protegits. 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 troba un espai inclòs al Pla d’espais
d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, l’espai d’Olèrdola.
L’espai protegit d’Olèrdola té una superfície total de 606,69 ha i el 54,3% (329,50 ha) es
troba dins el municipi de Canyelles. Aquest espai protegit forma part de l’espai xarxa Natura
2000 “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 xarxa Natura 2000.
Segons la informació disponible al web de la Diputació de Barcelona, el Parc d’Olèrdola
forma part també de la xarxa de Parcs Naturals que gestiona la Diputació, coincidint (gairebé
amb la totalitat dels límits) amb l’àmbit del PEIN.
Connectivitat ecològica. Durant els darrers anys s'ha fet palès que la conservació del
patrimoni natural i de la biodiversitat que en forma part no podia limitar-se a les aproximacions
estructurals i estàtiques, com generalment són les dels espais naturals protegits, sinó que havia
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d'incorporar tots els aspectes dinàmics i funcionals inherents als sistemes naturals de tot el
país, entre els quals destaca la connectivitat ecològica.
D’acord amb l’estudi Proposta de delimitació dels àmbits de connectivitat entre els
espais d’interès natural (PEIN i Xarxa Natura 2000) (ARDA, 2007) encarregat pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge, Canyelles no conté cap espai d’interès connector ecològic.
Segons aquest estudi, però, existeix un àmbit de connectivitat, l’Eix Muntanyós de
l’Ordal – el Foix, que uneix Olèrdola a l’espai de la xarxa Natura 2000 Serres del Litoral Central
i que limita just amb el terme de Canyelles pel nord.
Segons l’estudi Proposta de planificació ecològica per la regió metropolitana de
Barcelona en base a la interpretació estratègica de Forman (2004) i l’avaluació paramètrica
derivada de l’índex d’aptitud territorial (Barcelona Regional, 2005), (Mayor i BR, 2006) a
Canyelles no hi ha cap connector ecològic definit ni cap corredor fluvial, tot i que aquest estudi
delimita un connector entre els espais protegits d’Olèrdola i el Massís del Garraf pel nord, i un
connector entre Olèrdola, el Foix, el Montmell-Marmellar i les Capçaleres del Foix a l’oest.
Per últim, segons el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, es proposen alguns
connectors en l’apartat d’Espais oberts. Pel terme municipal de Canyelles es descriu un
connector amenaçat per continus urbans i un corredor fluvial. Pel que fa al primer, aquest se
situa a la part sud-est del terme municipal, entre la urbanització de Les Amèriques (pertanyent
al municipi de Canyelles) i la urbanització del Mas Mestre (pertanyent al municipi d’Olivella).
Entre aquestes dues hi ha una massa boscosa que, segons el Pla, queda amenaçat pels
continus urbans. La riera de Vilafranca es defineix com a corredor fluvial per unir un dels espais
de protecció especial de la vinya corresponent a la zona de Vilafranca amb els espais PEIN
d’Olèrdola i Serres del Garraf fins a desembocar al mar.
Cicle de l’aigua
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’altra 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 sud-oest 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.
Abastament i distribució d’aigua. La xarxa d’abastament a la comarca del Garraf és
gestionada l’empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL), que és el gestor d’abastament d’aigua
potable en alta, és a dir, que capta, potabilitza i distribueix l'aigua potable fins els dipòsits de
capçalera municipals. A partir d'aquest punt, el subministrament domiciliari o en baix el realitzen
els mateixos ajuntaments o la companyia subministradora a la que es tingui delegat el servei.
En l’abastament hi juga un paper important la Mancomunitat Intermunicipal PenedèsGarraf (MIPG), que gestiona la xarxa d’abastament en alta d’ATLL i vigila i fiscalitza els
pagaments pendents. La MIPG va ser l’entitat que va promoure l’arribada al Penedès i al Garraf
de l’aigua potabilitzada provinent d’Abrera.
A part de l’aigua d’ATLL, a Canyelles és important el subministrament a partir dels pous
que es troben repartits per tot el municipi. El més important és el pou Collado, que va donar ús
fins l’any 2003-2004 quan va ser contaminat i es va deixar d’utilitzar. Actualment ja no està
contaminat però no dóna servei d’abastament a Canyelles sinó a altres municipis.
Sanejament d’aigua. A la comarca del Garraf la gestió i l’explotació de les instal·lacions
de sanejament en alta, col·lectors, bombaments i depuradores d’aigües residuals, dels
municipis membres de la comarca, és gestionat per la Mancomunitat Intermunicipal PenedèsGarraf. Aquesta, delegada per l’ACA, també controla i fa el manteniment del col·lector general
d’aigües residuals del municipi.
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A Canyelles la xarxa de recollida d’aigües residuals del municipi és unitària (recull aigua
residual i pluvial conjuntament) i desguassa, mitjançant un col·lector en alta propietat de la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf (MIPG), a l’Estació Depuradora de Sitges,
gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua. El tipus de tractament a la EDAR de Sitges és
biològic amb eliminació de fòsfor i els paràmetres mesurats són el cabal, matèries en suspensió
(MES), demanda biològica d’oxigen (DBO5), demanda química d’oxigen (DQO), els nivells
nitrogen total i de fòsfor total. En les obres d’urbanització que hi ha previstes en aquest moment
al municipi, el disseny de la xarxa de sanejament contempla la recollida separativa de les
aigües residuals i pluvials.
Pel que fa a la depuració de les aigües residuals industrials, la Pirotècnia Igual, S.A.
disposa d’estació depuradora d’aigües residuals pròpia.
Ambient atmosfèric
Clima. Canyelles se situa en una zona de clima Mediterrani del tipus sec subhumit.
Segons la cartografia de l’Atles climàtic de Catalunya, disponible al web del Departament de
Territori i Sostenibilitat, 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 el més càlid (22-24 ºC). Pel que fa a
les precipitacions, la mitjana anual se situa entre els 550 i 600 mm, on el setembre i l'octubre
són 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
a300 mm.
Contaminació atmosfèrica. El municipi de Canyelles pertany a la ZQA 3, Penedès –
Garraf. Aquesta zona es caracteritza pel fet que les àrees rurals representen la major part del
seu territori i presenta nuclis urbans de grandària mitjana. Queda separada de l’Àrea de
Barcelona pel massís del Garraf. La transició entre la franja litoral i la plana interior és poc
important ja que està formada per muntanyes de poca altura. Pel que fa a les condicions de
dispersió, es veu afectada bàsicament pel règim de brises, tant a la franja costanera com a la
plana més interior. Canyelles no presenta cap tipus d’activitat industrial potencialment
contaminant de l’atmosfera que es classifiquin d’acord amb el CAPCA.
Segons el Balanç de la Qualitat de l’aire a Catalunya 2014 del Servei de Vigilància i
Control de l’Aire, per la ZQA 3 els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de nitrogen,
diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 i
a 2,5 micres, el benzè i el plom han estat inferiors als valors límit establerts per la normativa
vigent.
Respecte els nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel, no s’han superat els valors
objectiu establerts a la legislació. Respecte les mesures d’ozó troposfèric, els nivells han estat
inferiors al valor objectiu per a la protecció de la salut humana i al valor objectiu per a la
protecció de la vegetació. No s’han enregistrat superacions del llindar d’informació a la població
ni superacions del llindar d’alerta.
Contaminació acústica. L’Ajuntament de Canyelles, segons el web del Departament de
Territori i Sostenibilitat (desembre 2015), té el Mapa de Capacitat Acústica pel municipi adequat
al Decret 176/2009 però no aprovat.
S’han dut a terme tres campanyes de control acústic de les infraestructures de
transport de Catalunya que donen informació sobre la contaminació acústica a la xarxa viària
del terme de Canyelles (campanyes 2002-2003, 2005-2006 i 2014-2015). Durant la campanya
2002-2003, al municipi de Canyelles, la carretera C-15 presentava un valor límit d’immissió
(LAr) entre 65 i 70 decibels, segons el Mapa de nivells sonors de la xarxa bàsica de carreteres
de Catalunya 2003, DMAH. Durant la campanya 2005-2006, per Canyelles, es va mesurar el
nivell acústic al punt quilomètric 8,4 de la C-15, on els resultats van ser un LAeq de 66 decibels
i un LA90 de 48decibels, per un període diürn. Durant la campanya 2014-2015, es va col·locar
un punt de mesurament a la C-15B, al punt quilomètric 5,5, al terme de Sant Pere de Ribes, les
dades del qual es consideren representatives pel municipi de Canyelles, donat que es situà
molt a prop de l'entrada al terme. Els nivells acústics d'aquest punt en un període diürn, van ser
un LAeq de 62,5 decibels i un LA90 de 57,3 decibels.
Canyelles no disposa de xarxa ferroviària, per tant, la campanya de la xarxa ferroviària
el 2007-2008 no s’ha tingut en compte.
Contaminació lluminosa. El municipi de Canyelles presenta una zona de protecció
màxima envers la contaminació lluminosa coincidint amb el Parc d’Olèrdola (a l’extrem nord i
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oest del terme municipal), una zona de protecció alta en totes les zones periurbanes i una
protecció moderada als nuclis urbans (nucli antic i urbanitzacions), sobretot a la part sud del
terme municipal. En aquest cas no trobem cap zona de protecció menor, el que significa que no
hi ha cap espai d’us intensiu de la llum durant la nit.
A Canyelles van iniciar el Pla d’Adequació Ambiental de l’enllumenat existent l’any 2006
i actualment tant sols resta adequar la zona de Can Xum, de manera que l’Ajuntament preveu
tenir tot l’enllumenat enllestit a curt o mig termini, segons la disponibilitat pressupostària.
Energia
Canyelles disposa de diferents fonts energètiques, entre elles principalment l’energia
elèctrica, el gas i gas-oli. El subministrament de cada una d’elles és gestionat per empreses
privades diferents. L’empresa subministradora de l’energia elèctrica a Canyelles és FECSAENDESA, la de gas natural és GAS NATURAL, SDGSA i la de bombones de gas butà és
REPSOL Butà. Pel subministrament de gas-oil no hi ha cap empresa que disposi de la
concessió del subministrament ja que la decisió de compra és a nivell particular.
Pel que fa la xarxa elèctrica, pel terme municipal travessen vàries línies d’alt voltatge:
Línia de 380 kV Sans – Reus; Línia de 220 kV Esca Tron – Rubí; Línia 110 kV A.E.R.
Vilafranca.
Canyelles es troba adherit des d'octubre de 2009 al Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses. Per
tal d'assolir els objectius marcats per l'horitzó 2020, s'han definit una sèrie de línies
estratègiques que deriven en 36 actuacions concretes a realitzar.
Gestió dels materials i dels residus
En relació a la recollida i tractament dels residus, Canyelles es troba inclòs a la
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès-Garraf (MIPG). Aquesta entitat assumeix la recollida
dels residus sòlids urbans (RSU), residus de recollida selectiva (vidre, envasos, paper i cartró) i
altres residus com la recollida de mobles i trastos vells dipositats a la via pública. A més a més,
Canyelles té un servei municipal de recollida comercial de paper i cartró.
La Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf s’encarrega del trasllat dels residus a
la planta de selecció de Vilafranca del Penedès i a l’abocador d’Hostalets de Pierola (Anoia) per
a la fracció resta, també de la neteja, desinfecció i el manteniment dels contenidors.
Canyelles disposa de recollida selectiva des de l’any 2000. Actualment, la recollida
selectiva de residus a Canyelles inclou el vidre, els envasos, el paper i cartró, i la matèria
orgànica, que es recull des de l'any 2012.
A més a més, el municipi disposa d’una deixalleria municipal, en funcionament des del
15 de desembre de 2003, situada al Polígon Industrial els Cirers de Canyelles, que assumeix la
recollida de runes, restes vegetals, voluminosos, piles, fluorescents, pneumàtics, frigorífics,
ferralla, bateries, productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals. El
titular de la deixalleria és també la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf. Segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2008 la deixalleria de Canyelles va
valoritzar 495,69 tones de residus, dada que representa el 21% del total de residus del municipi
(2.358,69 t).
Si es compara la generació per càpita de Canyelles l’any 2008 amb la mitjana comarcal
(1,86 kg/hab./dia) i amb la mitjana de Catalunya (1,59 kg/hab./dia), s’observa que és un valor
proper a la mitjana catalana i inferior a la mitjana comarcal. De fet, Canyelles és el segon
municipi de la comarca del Garraf amb menys residus generats per càpita.
Paisatge
Canyelles està inclòs dins la unitat de paisatge número 5 Garraf del Catàleg de
paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona el qual es va iniciar el 2007 i es va aprovar
l’abril de 2014.
Com a elements paisatgístics remarcables a Canyelles, el Catàleg destaca la Riera de
Canyelles i el Castell de Canyelles com una herència del patrimoni medieval. Pel que fa a als
poblaments, Canyelles, al igual que la resta de municipis d'aquesta unitat paisatgística, es
caracteritza per una reduïda dimensió del nucli urbà amb extensions o urbanitzacions annexes
de baixa densitat i tipologia unifamiliar aïllada que ocupen grans superfícies. Tanmateix, el nucli
de Canyelles com també altres nuclis d'aquesta unitat paisatgística conserven encara un
atractiu remarcable per la seva senzillesa i el caràcter rural vinculat als aprofitaments
tradicionals.
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Canyelles no està inclòs en cap de les cartes del Paisatge existents o en curs, segons
dades de l’observatori del Paisatge.
Patrimoni històric, arquitectònic i cultural
Al terme municipal de Canyelles hi ha amb 3 elements considerats de valor patrimonial:
Castell de Canyelles; Església de Santa Magdalena i Can Saba.
A Canyelles, hi ha 8 registres inclosos a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya: Can Dori; Castell de Canyelles; Castell de l’Àliga; Conjunt monumental d’Olèrdola
(Ruïnes d’Olèrdola); L’Era del Po Ros; Els Girabals de Baix (I); Els Girabals de Baix (II); i
Llacunalba.
Riscos ambientals
Risc d’inundacions. Segons els Plànols de delimitació de les zones inundables amb
períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys, el terme municipal de Canyelles no presenta cap
zona inundable. En canvi, com es pot veure al plànol de delimitació de zones potencialment
inundables, la riera de Vilafranca i els torrents, del Pla del Bosc, de Cal Deus i de Cal Dori al
seu pas pel nucli urbà tenen delimitades zones potencialment inundables des del punt de vista
geomorfològic.
Els cursos fluvials de Canyelles pertanyen a la conca de Rieres del Garraf i, per tant, no
hi ha actualment informació disponible al DMAH respecte la planificació dels espais fluvials en
aquest àmbit. Tot i així, es disposa de les capes provisionals (atès que els treballs pels Plans
d’espais fluvials encara no han finalitzat) corresponents a la inundabilitat des del punt de vista
geomorfològic del PEF de les Rieres del Garraf.
Segons aquestes dades, Canyelles presenta risc d’inundació sobretot a la riera de
Vilafranca, i als torrents que desemboquen a aquesta, per exemple el torrent del Pla del Bosc,
torrent de Cal Deus, torrent de Cal Dori i torrent del Prubí i altres torrents més petits com el
fondo de la Casa Llarga o bé el fondo del Cocó d’en Bou
Risc sísmic. Segons el Mapa de zones sísmiques considerant l’efecte del sòl, a
Canyelles li correspon una intensitat sísmica de grau VI. Aquest és percebut per moltes
persones a l’interior dels edificis i per algunes a l’exterior. Algunes persones es desperten, però
no arriben a espantar-se. La vibració és comparable a la produïda pel pas d’un camió pesant
amb càrrega. També s’identifica perquè les finestres, portes i vaixella vibren. Els pisos i mus
cruixen. El mobiliari es comença a moure. Els líquids continguts en recipients oberts es mouen
lleugerament. I els objectes penjats es balancegen lleugerament.
Risc d’incendis. El municipi de Canyelles està catalogat com d’alt risc d’incendi pel
Decret 64/95 de 7 de març pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
D’acord amb el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal proporcionat pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Canyelles presenta, de manera
generalitzada, un risc alt d’incendi a la meitat del seu municipi i un risc baix a l’altre meitat,
coincidents amb aquelles zones urbanitzades. A més, al municipi també s’hi localitzen zones de
risc molt alt coincidents amb trames de masses forestals que principalment es concentren a la
zona oest, ja que formen part del Parc d’Olèrdola, i a la part NE, junt a la riera de Vilafranca.
Tot i així, es comprova a través del mapa, que petites superfícies catalogades com a risc molt
alt es localitzen als vorals de les urbanitzacions i trames urbanes.
Canyelles té redactat un Pla d’Actuació Municipal de l’any 2006 que estableix la
obligatorietat d’incorporar els plans d’autoprotecció de la Pirotècnia Igual, de la benzinera i el
de la casa de Colònies El Pinar, així com, de les urbanitzacions que estiguin ubicades en zones
de risc dins l’àmbit del PAM.
Risc tecnològic/industrial. El Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya
(PLASEQCAT) és el marc orgànic i funcional per a fer front a les emergències per accidents
greus amb substàncies perilloses, prèviament analitzats, classificats i majoritàriament avaluats.
Segons el Mapa dels diferents sectors de risc de Catalunya, disponible al web del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Canyelles pertany al sector
químic del Penedès. En aquest sector els establiments inclosos al PLASEQCAT són quatre,
dels quals un pertany al municipi de Canyelles, la Indústria Pirotècnia Igual, classificada com a
empresa d’explosius i pirotècnia. Aquesta industria presenta explosius de Nivell Alt ITC-10
segons el Reglament d’explosius, i queda afectada pel RD 1254/99.
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Com a tal, la Pirotècnia Igual disposa d’un pla d’emergència interior (PEI), que té com a
finalitat establir les actuacions a seguir amb els mitjans propis de què es disposi en cas de
produir-se un accident a les seves instal·lacions, i d’un Pla d’emergència exterior (PEE).D'acord
a les dades proporcionades per la indústria Pirotècnia Igual, es pot afirmar que els nuclis de
població del municipi de Canyelles es troben fora de la distància màxima d'afectació en cas
d'accident de l'esmentada indústria.
Segons el PLASEQCAT el municipi de Canyelles té l’obligació d’elaborar el PAM per
tenir una indústria d’explosius que supera el llindar menor o de nivell baix del RD 1254/99. Com
a tal, la Pirotècnia Igual ha de disposar d’un pla d’emergència interior (PEI), que té com a
finalitat establir les actuacions a seguir amb els mitjans propis de què es disposi en cas de
produir-se un accident a les seves instal·lacions, i d’un Pla d’emergència exterior (PEE).
Segons el Mapa de flux de mercaderies perilloses a Catalunya del TRANSCAT, pel
terme municipal de Canyelles no hi transcorre cap via amb flux de mercaderies perilloses
important o molt important i, per tant, al municipi no ha d’elaborar cap PAM per protegir-se del
risc derivat d’aquest transport.
8.2. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN LA REDACCIÓ DEL
PLA
A continuació es presenten els objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del
Pla segons indicacions del Document de Referència, atenent a la jerarquització següent:
Objectiu 1: Adoptar una estructura urbana densa, compacta i complexa integrant
els desenvolupaments urbanístics en la matriu física.
Preveure els creixements urbans en continuïtat amb el nucli urbà principal,
promovent una nova estructura del mateix, amb densitats i tipologies més compactes i
coherents amb el desenvolupament urbanístic sostenible, que permetin ocupacions més
intensives i integrades en l’entorn i el paisatge.
Promoure l’estratègia de reducció–extinció en les urbanitzacions assenyalades
pel Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), i actuacions de reestructuració i dotació en
les urbanitzacions que calgui per tal de dotar-les de centralitat.
Preservar de la urbanització els terrenys amb pendents elevades, mantenint la
seva classificació de sòl no urbanitzable, i minimitzar l’edificació dels creixements ja planificats.
Proposar una nova xarxa de camins entre les urbanitzacions integrada en la
matriu física, mantenint la permeabilitat del sòl.
Objectiu 2: Protegir els recursos hídrics i els cursos fluvials i els seus entorns,
prevenint els riscos hidrològics i fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la
qualitat de l’aigua.
Garantir la compatibilitat del creixement urbanístic planificat d’acord amb
l’establert a l’article 6, directriu de preservació front als riscs d’inundació, i la disposició
transitòria segona, estudis d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació
hidràulica aprovat, del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, proposant mesures per tal de prevenir-lo.
-

Adequar el desenvolupament previst a la disponibilitat de recursos hídrics.

-

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

Adoptar mesures per fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua, tot assegurant
la depuració de la totalitat de les aigües residuals.
Objectiu 3: Ordenar el sòl no urbanitzable preservant les àrees i elements de
valor natural, i establint una xarxa d’espais d’interès natural i agrícola, físicament
contínua i permeable, i connectada amb les xarxes urbanes.
Delimitar acuradament en el sòl no urbanitzable els àmbits protegits d’Olèrdola i
el Massís del Garraf inclosos en el Pla d’espais d’interès natural i en la xarxa Natura 2000.
Adaptar l’ordenació i la normativa del sòl no urbanitzable, segons s’escaigui, als
límits i normativa dels PEPMFP de l’espai d’Olèrdola i del Massís del Garraf.
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Preservar els valors protegits per la delimitació de protecció especial del PTMB,
així com els connectors amenaçats corresponents al separador urbà emplaçat entre Can Roca
– les Amèriques i Olivella, el connector ecològic i fluvial de la riera de Vilafranca i la passera
entre el nucli urbà principal i l’àmbit de la Pirotècnia. Així mateix, per tal de conservar la
biodiversitat i connectivitat intramunicipal, establir les determinacions i mesures ambientals
necessàries.
Establir una zonificació de sòl no urbanitzable i dels espais lliures, en general,
que aculli els boscos i els HICs existents, així com els espais agrícoles de més interès, que
permeti la protecció i conservació dels hàbitats i les seves espècies, i que juntament amb les
zones verdes urbanes, les zones EIN i xarxa Natura 2000, formi una xarxa el més contínua
possible d’espais lliures d’edificació i urbanització..
Dissenyar les zones verdes i altres espais lliures urbans amb criteris de
biodiversitat, bioclimàtics i fent servir espècies autòctones.
Impedir la unió dels sectors residencials de baixa densitat propers mantenint
separadors paisatgístics entre ells.
Preveure, sempre que sigui possible, un espai perimetral entre el sòl urbà i el
sòl no urbanitzable.
Garantir el compliment de les mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Objectiu 4: Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lluminosa i
electromagnètica, millorant, alhora, l’eficiència energètica dels sistemes urbans.
renovables.
-

Definir acuradament les àrees edificables, facilitant la incorporació d’energies
Exigir enllumenat de baix consum en espais públics i privats.

Tenir en compte les zones de sensibilitat acústica definides en els mapes de
capacitat acústica d’àmbit municipal i les normes per a les noves construccions en zones de
soroll, a l’hora de regular els usos admesos, per tal de garantir el compliment dels nivells
d’immissió sonora establerts en la normativa sectorial vigent.
Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans per
atendre a un conjunt de funcions.
Objectiu 5: Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades
al Pla.
Fomentar l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables en la
urbanització i l’edificació, de conformitat amb allò establert en els objectius esmentats
anteriorment.
Incorporar en el POUM aquelles disposicions que permetin garantir i promoure
el correcte desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES), a fi i efecte
d’assolir els objectius del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una energia sostenible local.
Objectiu 6: Protegir i millorar els elements i ambients paisatgístics d’interès, tot
preveient-ne una gestió adequada.
Definir tipologies i intensitats edificatòries que no suposin una ruptura estrident
respecte les pautes formals del seu entorn.
Ordenar acuradament els espais de vora dels teixits urbans i els espais
periurbans utilitzant, sempre que sigui possible, el sistema d’espais lliures com a elements de
contenció i acabat de la ciutat, així com de transició vers el sòl no urbanitzable.
Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni cultural
com natural, delimitant-ne àmbits de protecció puntual, redactant catàlegs, plans especials, etc.
Incorporar criteris a la normativa per tal que les construccions i les instal·lacions
de nova implantació s’integrin en els espais d’interès paisatgístic, el patrimoni cultural i els
elements identitaris.
Ordenar els volums de les edificacions en relació amb la morfologia del
terrenys i del paisatge.
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Regular les condicions d’implantació, les característiques tipològiques i els
paràmetres bàsics dels usos i les edificacions admissibles en sòl no urbanitzable.
Objectiu 7: Implantar els equipaments i els sistemes de disseny urbà adients per
a la reutilització i la recollida selectiva de residus, promovent-ne una gestió adequada.
Incloure en el disseny de la vialitat pública els espais suficients i adequats per
col·locar contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les operacions de recollida
i transport de residus.
Assegurar una correcte gestió dels residus d’obra en fase constructiva, evitant
abocaments il·legals de runa i materials similars, en instal·lacions autoritzades per l’Agència de
Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent.
8.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ ESCOLLIDA
En el cas de la revisió del POUM de Canyelles l’Alternativa escollida s’ha configurat a
través d’un procés d’interacció i maduració amb els representants del Consistori i l’equip
redactor. Un cop exposats els problemes i requeriments que des del municipi es tradueixen en
objectius inicials del Pla, l’equip redactor ha desenvolupat una visió prèvia de l’ordenació bàsica
que els conjumina.
Especialment interessant ha estat la interacció dins de l’equip redactor entre els
urbanistes i els ambientòlegs, ja que a través de treball de gabinet i posada en comú s’ha pogut
configurar un alternativa d’ordenació a través de la maduració tècnica. Aquesta finalment va ser
exposada al consistori, que la va acollir positivament ja en fase d’avanç de Pla. Més encara ara
que s’han reconsiderat a la baixa les expectatives de creixement atesa la situació
socioeconòmica actual. Cal entendre, doncs, que l’alternativa proposada prové no del
plantejament de diferents models de Pla sinó d’evolucionar el model proposat a partir de
l’anàlisi de diferents aspectes substancials del Pla com són l’urbanístic, l’econòmic, el social i
l’ambiental. Aquest model es pot d’alguna manera resumir en un proposta bàsica de la
classificació del sòl (vegeu Plànol O2. Sòl no urbanitzable).
En aquest apartat s’explicita sintèticament el resultat d’aquesta feina i s’entén com a
justificació de l’alternativa plantejada, amb el ben entès que en el procés d’elaboració del Pla
s’haurà d’ajustar i evolucionar encara més.
Un dels aspectes importants a tenir en compte és la necessitat d’adequació del Pla al
Pla Territorial Metropolità de Barcelona. En el moment actual, Catalunya s’ha dotat
d’instruments de planejament territorial, els Plans Territorials Parcials, que han de servir entre
altres objectius per orientar i donar coherència territorial al planejament dels diferents municipis.
En aquest sentit cal tenir present el Pla Territorial Metropolità de Barcelona a l’hora de
desenvolupar el Pla general de Canyelles. Això significa prestar especial atenció al que el Pla
territorial determina sobre els diferents sistemes que el pla aborda: el d’assentaments urbans,
el d’infraestructures i el d’espais oberts. En aquest sentit la proposta elaborada acompleix
essencialment les determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
Pel que fa als espais oberts, a Canyelles s’hi troba part del Parc d’Olèrdola (PEIN i
inclòs en xarxa Natura 2000), que evidentment el Pla incorpora plenament.
Les tècniques més actuals de definició estratègica de l’entorn ens demanen que es
consideri el manteniment de la permeabilitat ecològica del territori, que troba la seva màxima
expressió en el reconeixement de les necessàries connexions ecològiques entre els espais
especial i principalment protegits pels seu valors naturals. En el cas de l’espai d’Olèrdola en
relació al terme municipal de Canyelles, el sector més oriental té aquesta continuïtat territorial i
ecològica que cal preservar. Aquesta franja de territori possibilita la continuïtat amb els espais
protegits que es disposen adjacents i de manera externa al llarg del límit sud del municipi, el
Foix i el Massís del Garraf. La proposta de Pla l’identifica com a espai de connectivitat
ecològica entre espais protegits.
Tot i que Canyelles no té espais importants des del punt de vista de la connectivitat
ecològica entre espais protegits a nivell territorial, l’anàlisi del municipi ha fet palesa la
fragmentació del sòl no urbanitzable a banda i banda de la carretera C-15. Efectivament, no hi
ha una bona solució de continuïtat entre els espais no urbanitzables de l’est i l’oest de la
carretera. De fet, les actuals i migrades possibilitats de donar aquesta continuïtat passen pel
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nus viari que al nord del nucli urbà principal enllaça les vies C-15 i l’accés al nucli, amb la
dificultat que això suposa pel fet de ser la confluència de vies rodades en un punt (els
Oliverons). En aquest sentit, s’ha identificat aquesta zona com un espai estratègic de
permeabilitat ecològica local, amb el que les actuacions que s’hi desenvolupin hauran d’atendre
especialment aquesta consideració i prendre les mesures pertinents per garantir la
permeabilitat del territori en aquest punt.
De fet, les millors circumstàncies ambientals per tal de perfondre en el territori les dóna
la continuïtat dels espais fluvials, tot i que en bona part dels seus recorreguts es troben
pertorbats o, fins i tot, degradats. En aquest sentit, destaca especialment la riera de Vilafranca,
que el PTMB classifica com a corredor fluvial i que la proposta de pla incorpora com a tal.
Finalment, el pla també incorpora el connector – separador urbà amenaçat per continu
urbà que el PTMB defineix entre Les Amèriques (límit est del municipi) i la urbanització del
municipi veí d’Olivella.
Quant als espais agrícoles del municipi, cal remarcar que l’orografia del terme fa que
els espais de pendent suau, i per tant més aptes per aquesta mena d’ús de sòl, siguin força
limitats. Bàsicament els trobem al Pla del Bosc i a banda i banda del torrent del Prubí. En el cas
del torrent del Prubí, part dels espais planers del marge esquerre de la part final, han estat ja
urbanitzats i el nou traçat de la C-15 creua transversalment l’àmbit agrícola pels fondos de les
Peçoles i del Prubí.
Tanmateix, cal considerar també que els espais planers adjacents al nucli urbà
d’aquesta zona són en cert sentit adients per tal de desenvolupar en compacitat nous espais
urbans o d’activitats. Així, es proposa un sector de nova centralitat, amb equipaments, serveis i
habitatge assequible, i el Parc central, sempre tenint en compte el respecte, la integració i la
rehabilitació dels torrents ara existents (torrent de Cal Dori, torrent del Prubí). En aquest sentit,
la seva afectació farà que la concentració dels espais agrícoles al Pla del Bosc prenguin
importància com els espais agrícoles més importants superficialment del municipi i com una de
les zones de més valor paisatgístic, a banda de que l’activitat agrícola que s’està actualment
desenvolupant, suposa un valor addicional en tant que espais de proveïment d’aliments de
proximitat en un futur immediat. Per tant, tenen un valor estratègic que cal preservar, i així ho fa
el Pla.
Pel comentat fins ara, en conseqüència, s’ha fet una definició del sòl no urbanitzable a
partir de criteris de composició, estructura i funcionalitat, on s’han inclòs totes aquelles zones
del municipi que no estan urbanitzades ni tenen prevista la seva urbanització en un futur. Així,
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. En
general, corresponen a espais boscosos, arbustius i herbacis, així com a cursos fluvials i la
vegetació associada, i s’han dividit en les següents categories:
-

Zona d’usos especials

-

Sòl de protecció preventiva (espais agrícoles)

-

Sòl de protecció especial:
Espai PEIN Olèrdola
Espais biodiversos d’especial interès, inclosos els àmbits d’interès per al
manteniment de la permeabilitat ecològica.
Riera de Vilafranca

Pel que fa als assentaments, un dels aspectes més importants a tenir en compte en el
municipi de Canyelles és l’abundància numèrica i superficial de zones d’ urbanització en
context forestal, zones inicialment concebudes com a espais de segona residència que han
generat molta dispersió urbana en el territori i no pocs problemes, també ambientals. En aquest
moment moltes d’elles s’han convertit en primera residència però sovint segueixen tenint
problemes importants de gestió. Davant aquest repte urbanístic el Pla procura per estabilitzar el
problema quant no proporcionar millors expectatives de cara al futur.
En aquest sentit, el Pla proposat considera important abordar la complexió d’aquests
espais urbans més difosos i comunicar-los entre si, tot evitant expansions urbanístiques mentre
es materialitza aquest procés. També, millorar-ne els serveis, que no van ser previstos en el
moment de la seva formació o que s’han d’adequar a les necessitats del moment actual. És per
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això que les propostes per aquestes zones només contemplen actuacions de dotació i
reordenació, no d’expansió del sòl qualificat.
D’altra banda, el nucli urbà principal és troba en una situació de difícil expansió
urbanística, a banda dels espais planers i de caire agrícola existents al marge dret del torrent
de Cal Dori i del torrent de Prubí on, com ja s’ha comentat anteriorment, el pla proposa un nou
sector per a la implantació d’un equipament educatiu. També l’adequació de la façana urbana
de l’antiga carretera C-15, en tant que s’ha alliberat el trànsit un cop posada en marxa la nova
variant, en previsió també de la seva ordenació i ús futur.
Finalment, cal tenir en compte la presència de l’activitat de l’empresa Pirotècnia Igual
S.A., situada a la zona de la Plana. Es tracta d’un àmbit ja pertorbat, caracteritzat per un nivell
de biomassa molt baix, una disposició dispersa de les edificacions i instal·lacions, i una xarxa
de vials que les comuniquen entre elles. Aquesta activitat, que se situa actualment en sòl no
urbanitzable, és present a Canyelles des dels anys 60 i suposa una important activitat
econòmica tant pel municipi com per la població. En aquest context, recentment s’ha
regularitzat la situació de l’àmbit a partir d’una modificació puntual del Pla general.
Cal tenir en compte que, des d’un punt de vista ambiental aplicat a l’ordenació del
territori, la situació de l’activitat no és la més adient. No ho és ni pel que fa al context de
l’entorn, de característiques clarament biodiverses, ni pel que fa al risc d’incendi forestal que
comporta dins d’aquest context. A més, l’àmbit de l’activitat està situada en una zona
qualificada com a sòl de protecció especial pel PTMB. Això significa el règim de protecció pels
valors naturals més rellevant a nivell del Pla. D’alguna manera s’evidencia que, des de la
redacció del Pla territorial, s’entén com a poc adient la ubicació de l’activitat. En tot cas, la
valoració ambiental fa que calgui determinar que la presència de l’activitat pirotècnica o altra
activitat industrial a la zona només es pot entendre si es considera transitòria i amb un cert
nivell de contenció de possibles expansions metre duri aquesta transitorietat. Tanmateix, des
d’una perspectiva econòmica i social local l’activitat és rellevant i d’especial interès. L’activitat
és una realitat en el territori des de fa molts anys.
Finalment, pel que fa a les infraestructures, el pla incorpora els traçat de la nova C-15 i
recull la possible traça de la línia orbital ferroviària (LOF). El pla pròpiament no fa cap proposta
d’infraestructures, només les connexions entre el nucli i les urbanitzacions per millorar-ne la
comunicació a partir del condicionament de la xarxa de camins existents i de l’actual traçat de
l’antiga C-15, condicionada per a l’ús local. Es proposa l’adequació dels camins permeten el
pas de vehicles, de manera que també serveixi per millorar les vies d’evacuació, tot i que es
mantindrà la prioritat per a vianants i bicicletes. El traçat per a la LOF considera ambientalment
adequat, ja que la infraestructura presenta una bona integració en el territori i, a més, la
consideració de l’estació al centre del nucli suposarà una millora molt important des del punt de
vista de la mobilitat.
Per tot l’exposat, i des del punt de vista ambiental, es considera millor la nova proposta
de pla que el PGOU actualment vigent al municipi.
8.4. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA
Tenint en compte la identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el
medi ambient descrits en l'apartat 6 d'aquest document, i la seva caracterització derivada que
apareix a la Taula 6.2, així com les conclusions derivades de l'avaluació de la mobilitat
generada i la congruència del pla amb els objectius ambientals d'aplicació a l'àmbit, es
considera que l'avaluació global del pla és compatible.
Tenint en compte els objectius ambientals definits en tots el plans, inclosos els criteris
ambientals adoptats en la redacció del POUM, en total s’han definit 61 objectius, dels quals 39
es compleixen totalment (64%), 10 es compleixen parcialment (16%), 2 no es compleixen (3%),
i 10 no són d’aplicació (16%). Els objectius que no es compleixen són els relacionats amb
l’ocupació de sòls amb més del 20% de pendent i el de prioritzar les tipologies edificatòries
menys consumidores d’aigua.
El Pla en qüestió a partit d’un nivell important d’exigència ambiental. D’una banda,
l’existència del Pla territorial parcial corresponent, el qual ha inclòs criteris i objectius
ambientals importants a la seva escala d’aproximació. Un situació nova respecte el passat i que
determina l’encaix del desenvolupament del municipi en el context territorial. I ho fa considerant

Informe de Sostenibilitat Ambiental

133

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

aspectes innovadors de consideració dels aspectes ambientals i de sostenibilitat considerables.
En segon terme, pel treball de l’equip ambiental dins de l’equip redactor, de manera que ja des
d’un inici s’ha tingut una visió ambiental del Pla, amb criteris i objectius que amb la interacció
amb altres membres de l’equip redactor i també amb els responsables municipals, ha anat
configurant progressivament la proposta actual. Queda clara també la intervenció de l’òrgan
ambiental competent que a permès millorar i afinar els aspectes ambientals a avaluar.
Amb tot, cal destacar que el fet que el context socioeconòmic hagi canviat ben
substancialment des de la fase d’avanç a l’actual ha fet que el Pla s’aprimés respecte les
expectatives de desenvolupament, tot i que la proposta hereta els habitatges pendents
d’implantar del PGOU de 1987. Així, si s’ocupessin tots els habitatges previstos la població
resident potencial total augmentaria en 2.639 persones. Això implicaria, respecte la població de
4.375 persones de l’any 2015, un augment del 60% respecte la població actual. Per tant, si
realment es construïssin i s’omplissin tots els habitatges que el POUM permet, l’augment de
població, i, conseqüentment, l’augment en el consum de recursos i la generació de residus,
seria considerable.
Cal assenyalar, tanmateix, alguns aspectes delicats. D’una banda, la presència
important d’urbanitzacions en àmbit forestal. El Pla aborda mesures importants de
racionalització de les mateixes, i també de consideració del factor risc. Un altre aspecte és de
procurar disminuir els valors de consum de matèria i energia, que en el municipi són alts. En
aquests sentit, el Pla estableix mesures de minimització que, sent els valors de base alts,
poden tenir efectes ben positius quan s’apliquin. També, es prevista la disposició d’una nova
línia fèrria. Aquesta tindrà efectes negatius sobre l’espai on es dipsosi, per la qual cosa caldrà
estar amatents a les mesures de millora i correcció d’impactes. D’altra banda, pot tenir efectes
ben positius, en millorar les possibilitats de mobilitat en transport públic de manera substancial
quan es materialitzi l’obre. Quant a la zona industrial cal considerar que per la seva adjacència
es condicionen les activitats que es desenvolupin a no tenir associat riscos especials. En el cas
de la pirotècnica, d’importància estratègica del municipi, cal recordar que es troba en sòl
biodivers i això comporta risc, tot i que l’empresa ha de tenir actives i actualitzades les mesures
preventives i de seguretat d’obligat compliment.
A nivell urbà cal considerar l’efecte important d’alliberament d’espai que pot suposar el
desviament de bona part del trànsit cap a la variant nova de la C-15, En aquest sentit el Pla
considera mesures actives de compactació urbana, mobilitat i especialment de configuració
ambiental positiva, juntament amb propostes de millora del verd urbà.
Pel que fa al sòl no urbanitzable, lògicament s’ha donat la coherència que demana el
Pla territorial parcial en relació als espais oberts del municipi, Això ha significat una certa millora
en determinades delimitacions dels espais protegits existents. També, la consideració de la
connectivitat ecològica en determinats punts.
En tot cas, i moltes de les consideracions i determinacions introduïdes en l'ordenació
responen a criteris ambientalment positius. Cal dir que el Pla considera la inclusió d'importants
mesures d'eficiència energètica, d'eficiència en l'ús de l'aigua i de bon ús i gestió dels residus.
A efectes de paisatge, el manteniment de les tipologies edificatòries dels nuclis en els
nous creixements i la conservació i rehabilitació de les edificacions preexistents, asseguren una
molt bona integració en el paisatge.
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Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
•
Tríade, S.C.P. Inventari de Patrimoni Cultural i Natural de Canyelles (Garraf).
Juny 2005. Ajuntament de Canyelles i Diputació de Barcelona.
Consultes Internet
•
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
- Mapa interactiu de les masses d’aigua a Catalunya.
- Mapa de les diferents xarxes manuals de control de qualitat d’aigües
superficials.
- Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sitges – Sant Pere de Ribes.
- Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT a les conques
internes.
- Planificació dels espais fluvials (PEF) de les conques catalanes.
•
Agència de Residus de Catalunya (ARC)
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
•
Aigües Ter Llobregat (ATLL)
http://www.atll.cat/ca/page.asp?id=1
•
Ajuntament de Canyelles
http://www.canyelles.cat
•
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
http://www.creaf.uab.es/cat/index.htm
- Mapa de Cobertes del Sòl a Catalunya.
•
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació (DARP)
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
- Mapa de sòls (1/25.000) de Catalunya.
•
Departament de Cultura
http://cultura.gencat.cat/ca/inici/
- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
- Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.
•
Departament d’Interior
http://interior.gencat.cat/ca/inici/
- Mapa dels diferents sectors de risc de Catalunya.
•
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)
http://territori.gencat.cat/ca/inici/
- Base de dades del Patrimoni Natural.
- Mapa de la xarxa d'equipaments meteorològics (XEMEC).
•
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
http://www.icc.es/web/content/ca/index.html
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•
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
http://www.idescat.cat/
•
Institut Geològic de Catalunya (IGC)
http://www.icc.es/web/gcontent/ca/index.php
•
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf (MIPG)
http://www.mancomunitat.cat/
•
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
http://www.diba.es/parcs/parcs/home.asp
- Geografia física del Parc d’Olèrdola.
- La fauna al Parc d’Olèrdola.
Consulta cartogràfica
•
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)
http://territori.gencat.cat/ca/inici/
- Cartografia d’Arbres Monumentals.
- Cartografia del atles climàtic de Catalunya.
- Cartografia dels Hàbitats de Catalunya 1:50.00, per fulls de tall 1:50.000.
- Cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari 1:50.00, per fulls de tall 1:50.000.
- Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya.
- Mapa de Base Geològica.
- Mapes de Capacitat i Vulnerabilitat del Territori (MVCT).
- Mapa de la Campanya de control acústic de carreteres 2006.
- Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya.
- Mapa dels Nivells sonors de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya 2003.
- Mapa de perill bàsic d’incendi forestal.
- Mapa de punts de control d’aigües subterrànies.
- Mapa de sòls (1/25.000) de Catalunya.
- Mapa de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.
- Mapa de Zones vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts agràries.
- Mapa de les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació
lluminosa a Catalunya.
- Municipis de Catalunya amb camins ramaders.
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ANNEXOS
ANNEX 1. Superfície de les cobertes del sòl al municipi de Canyelles l’any 2005.
Categoria

ha

%

Àrees de servei en xarxa viària

0,11886722

0,008299152

Altres caducifolis (>= 20%cc)

0,70268135

0,049060282

Altres conreus herbacis

43,74639188

3,054315166

Altres conreus herbacis abandonats - prats en zones agrícoles 3,92495009

0,274034819

Altres conreus herbacis en bancals

0,45344355

0,031658828

Altres construccions

0,1456059

0,010166011

Alzinar (>= 20%cc)

3,79124075

0,26469941

Alzinar (5-20%cc)

0,66995436

0,046775326

Autopistes i autovies

4,55973635

0,318354755

Basses agrícoles

0,0631375

0,004408177

Boscos caducifolis de ribera

2,01494949

0,140681106

Carreteres

8,81312063

0,615320415

Cases aïllades

9,9810321

0,696862447

Cementiris

0,55839769

0,038986587

Centre urbà

3,56291351

0,248757904

Centres culturals

0,1200375

0,008380859

Centres religiosos

0,067725

0,00472847

Complexos administratius

0,24453261

0,017072943

Complexos comercials i d'oficines

1,54147547

0,107623777

Complexos hotelers

4,49890552

0,314107627

Conreus abandonats - boscos

0,40495181

0,028273199

Conreus abandonats - matollars

2,55815773

0,178607186

Conreus en transformació

8,14261487

0,56850659

Depuradores i potabilitzadores

0,08105

0,005658804

Eixample

1,97327695

0,137771584

Equipaments educatius

0,39537002

0,027604211

Equipaments sanitaris

0,34957993

0,024407208

Franja de protecció de pi blanc

14,54972825

1,015842764

Fruiters no cítrics

18,95740419

1,323580863

Fruiters no cítrics abandonats - prats en zones agrícoles

0,44149953

0,030824913

Garroferars

0,9733627

0,067958895
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Categoria

ha

%

Granges

14,4360022

1,007902562

Habitatges unifamiliars

29,08886919

2,030946337

Horta familiar

0,87434624

0,061045697

Indústries aïllades

6,48654946

0,452882296

Lleres naturals

0,99200858

0,069260726

Matollars

253,9161757

17,72809123

Matollars de formacions de ribera

6,45214916

0,450480512

Naus d'us agrícola

0,35967614

0,025112112

Oliverars

4,57093049

0,319136315

Parcs urbans

3,05272425

0,213137166

Pineda de pi blanc (>= 20%cc)

356,3306381

24,87853341

Pineda de pi blanc (5-20%cc)

50,08039088

3,496546591

Pineda de pi pinyer (>= 20%cc)

1,0325383

0,072090457

Plantacions de pi blanc

0,54500545

0,038051559

Polígon industrial ordenat

2,01234545

0,140499295

Prats i herbassars

39,59518338

2,764483284

Prats i herbassars procedents de tallades arreu

0,35501194

0,024786464

Regeneració d'alzina

1,24521695

0,086939399

Regeneració de pi blanc

131,0835216

9,152077938

Rompudes agrícoles

4,38898724

0,306433279

Roquissars

11,98198003

0,836565983

Sòl erosionat per agent natural

0,3772421

0,026338544

Sòl nu per acci¾ antròpica

3,76562105

0,262910676

Sòls nus urbans no edificats

0,57256644

0,039975831

Telecomunicacions

0,08224271

0,005742077

Urbanitzacions

303,3341211

21,17838675

Vinyes

56,88866355

3,971891175

Vinyes abandonades - prats en zones agrícoles

3,5934903

0,250892735

Zones d'esport

2,49915032

0,174487367

Zones verdes viàries

3,88208372

0,271041946

Total general

1432,281526

100

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de base del CREAF. 2009.
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ANNEX 2. Llistat d’espècies d’aus potencialment presents al municipi de Canyelles.
Nom comú

Nom científic

Fenologia*

Estatus**

Aligot comú

Buteo buteo

H

PF

Esparver vulgar

Accipiter nisus

S

F

Astor

Accipiter Gentilis

S

PF

Xoriguer comú

Falco tinnunculus

S

F

Perdiu roja

Alectoris rufa

S

NF

Guatlla

Coturnix coturnix

M

R

Faisà

Phaisanus colchicus

S

PF

Corriol pit-roig

Charadrius morinellus

M

R

Bacada

Scolopax rusticola

H

PF

Xivita

Tringa ochropus

M

O

Xivitona vulgar

Actitis hypoleucos

M

O

Gavià argentat de potes grogues

Larus cachinnans

S

MF

Tudó

Columba palumbus

S

F

Xixella

Columba oenas

S

PF

Tórtora

Streptopelia turtur

E

MF

Òliba

Tyto alba

S

PF

Mussol banyut

Asio otus

E

R

Duc

Bubo bubo

S

PF

Gamarús

Strix aluco

S

F

Xot

Otus scops

E

F

Mussol comú

Athene noctua

S

F

Cucut

Cuculus canorus

E

MF

Cucut reial

Clamator glandarius

E

R

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

E

MF

Siboc

Caprimulgus ruficollis

E

PF

Abellerol

Merops apiaster

-

-

Puput

Upupa epops

-

-

Colltort

Jynx torquilla

-

-

Picot verd

Picus viridis

S

F

Alosa vulgar

Alauda arvensis

H

F

Cotoliu

Lullala arborea

S

F

Cogullada vulgar

Galerida cristata

S

PF

Cogullada fosca

Galerida theklae

S

PF
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Nom comú

Nom científic

Fenologia*

Estatus**

Falciot negre

Apus apus

E

MF

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

E

F

Ballester

Apus melba

-

-

Oreneta cuablanca

Delichon urbica

-

-

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

E

MF

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

S

MF

Titella

Anthus pratensis

H

F

Piula dels arbres

Anthus trivialis

M

PF

Grasset de muntanya

Anthus spinoletta

M

O

Trobat

Anthus campestris

E

PF

Cuereta blanca

Motacilla alba

-

-

Cuereta groga

Motacilla flava

M

PF

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

H

PF

Cargolet

Troglodytes troglodytes

S

MF

Pardal de bardissa

Prunella modularis

H

F

Cercavores

Prunella collaris

H

F

Pit-roig

Erithacus rubecula

-

-

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

E

MF

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

-

-

Cotxa cua-roja

Phoenicurus phoenicurus

M

PF

Bitxac comú

Saxicola torquata

S

MF

Bitxac rogenc

Saxicola rubetra

-

-

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

M

F

Còlit ros

Oenanthe hispanica

E

F

Còlit negre

Oenanthe leucura

S

PF

Merla roquera

Monticolla saxatilis

E

F

Merla blava

Monticola solitarius

S

MF

Merla

Turdus merula

S

MF

Griva

Turdus viscivorus

S

F

Merla de pit blanc

Turdus torquatus

M

O

Griva cerdana

Turdus pilaris

A

O

Tord comú

Turdus philomelos

H

MF

Tord ala-roig

Turdus iliacus

H

R
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Nom comú

Nom científic

Fenologia*

Estatus**

Trist

Cisticola juncidis

S

F

Rossinyol bord

Cettia cetti

S

PF

Boscaler pintat gros

Locustella naevia

A

O

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

E

F

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

S

MF

Tallarol trencamates

Sylvia conspicillata

E

PF

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

S

F

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

S

MF

Tallarol emmascarat

Sylvia hortensis

M

R

Tallarol vulgar

Sylvia communis

M

F

Tallarol xerraire

Sylvia curruca

A

O

Tallarol gros

Sylvia borin

M

PF

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

M

F

Mosquiter xiulaire

Phylloscopus sibilatrix

M

R

Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

-

-

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

E

F

Bruel

Regulus ignicapillus

S

F

Reietó

Regulus regulus

H

PF

Mastegatatxes

Ficedula hypoleuca

M

F

Papamosques gris

Muscipapa striata

E

PF

Mallerenga carbonera

Parus major

S

MF

Mallerenga petit

Parus ater

S

PF

Mallerenga blava

Parus caeruleus

S

PF

Mallerenga emplomallada

Parus cristatus

S

F

Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

S

F

Raspinell comú

Certhia brachydactyla

S

F

Botxí

Lanius excubitor

S

F

Capsigrany

Lanius senator

Escorxador

Lanius collurio

M

R

Trenca

Lanius minor

A

C

Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

S

F

Estornell negre

Sturnus unicolor

S

MF

Oriol

Oriolus oriolus

E

F
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Nom comú

Nom científic

Fenologia*

Estatus**

Gaig

Garrulus glandaius

S

F

Garsa

Pica pica

S

F

Corb

Corvus corax

-

-

Gralla de bec vermell

Pyrrhocorax pyrrhocorax

A

O

Gralla

Corvus monedula

A

O

Cornella

Corvus corone

A

O

Pardal xarrec

Passer montanus

S

PF

Pardal comú

Passer domesticus

S

F

Pardal roquer

Petronia petronia

S

F

Pardal d’ala blanca

Montifringilla nivalis

A

O

Gafarró

Serinus serinus

S

MF

Llucareta

Serinus citrinella

A

O

Verdum

Carduelis chloris

S

MF

Cadernera

Carduelis carduelis

S

MF

Lluer

Carduelis spinus

H

PF

Passerell comú

Acanthis cannabina

H

PF

Pinsà mec

Fringilla montifringilla

A

O

Sit blanc

Plectrophenax nivalis

A

O

Trencapinyes comú

Loxia curvirostra

S

PF

Cruixidell

Miliaria calandra

S

F

Sit negre

Emberiza cia

S

F

Gratapalles

Emberiza cirlus

S

F

Hortolà

Emberiza hortulana

E

F

Verderola

Emberiza citrinella

A

O

*Fenologia: (A) Accidental, (E) Esporàdic, (H) Hivernant, (M) Mitigador i (S) Sedentari
**Estatus: (F) Freqüent, (MF) Molt Freqüent, (O) Ocasional, (PF) Poc Freqüent i (R) Rar
Font: Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, 2009.
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ANNEX 3. Llistat d’espècies de fauna i flora protegides potencialment presents al
municipi.
Flora
Nom comú

Espècie

Norma

Margalló

Cahmaerops
humilis

Ordre

Càdec

Juniperus
oxycedrus

Decret 328/92

Frare cugot

Arisarum vulgare

Decret 328/92

Espècie

Norma

Coronella girondica

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Dragonet rosat

Hemidactylus
turcicus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08

Eriço comú

Erinaceus
europaeus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08,

Escurçó ibèric

Vipera latasti

Conveni de Berna

Fagina

Martes foina

Conveni de Berna

Gat masquer

Genetta genetta

Conveni de Berna

Gripauet

Pelodytes
punctatus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Gripau comú

Bufo bufo

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08

Gripau d’esperons

Pelobates cultripes

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Llangardaix ocel·lat

Lacerta lepida

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08

Mostela

Mustela nivalis

Conveni de Berna

Musaranya
comuna

Crocidura russula

Conveni de Berna

Musaranya nana

Suncus etruscus

Conveni de Berna

Fauna
Nom comú
Colobra
meridional

llisa

Rat
penat
ferradura gran

de

Rhinolophus
ferrum-equinum

Conveni de Berna,Conveni de Bonn, Decret
148/92, Directiva 92/43, Decret legislatiu 2/08,
Reial Decret 139/11

Rat
penat
ferradura petit

de

Rhinolophus
hipposideros

Conveni de Berna,Conveni de Bonn, Decret
148/92, Directiva 92/43, Decret legislatiu 2/08,
Reial Decret 139/11

Rat penat orellut
septentrional

Plecotus auritus

Conveni de Berna, Conveni de Bonn, Decret
legislatiu 2/08, Decret 148/92, Reial Decret
139/11

Reineta comuna

Hyla meridionalis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08

Salamandra

Salamandra
salamandra

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08
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Sargantana ibèrica

Podarcis hispanica

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Senglar

Sus scrofa

Conveni de Berna

Serp blanca

Elaphe scalaris

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Serp d’aigua

Natrix maura

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Serp de ferradura

Coluber
hippocrepis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Serp verda

Malpolon
monspessulanus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08

Teixó

Meles meles

Conveni de Berna

Tortuga
mediterrània

Testudo hermanni

CITES, Conveni de Berna, Directiva 92/43,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Tòtil

Alytes obstetricans

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Vidriol

Anguis fragilis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Aligot comú

Buteo buteo

Conveni de Berna, Conveni de Bonn, Decret
legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Esparver vulgar

Accipiter nisus

Conveni de Berna, Conveni de Bonn, Decret
legislatiu 2/08, Decret 139/11

Astor

Accipiter.Gentilis

Conveni de Berna, Conveni de Bonn, Directiva
europea 79/409, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Conveni de Berna

Perdiu roja

Alectoris rufa

Conveni de Berna

Guatlla

Coturnix coturnix

Conveni de Berna, Conveni de Bonn

Faisà

Phaisanus
colchicus

Conveni de Berna

Corriol pit-roig

Charadrius
morinellus

Conveni de Berna, Conveni de Bonn, Decret
148/92, Directiva europea 79/409, Decret
legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Bacada

Scolopax rusticola

Conveni de Berna, Conveni de Bonn, Decret
148/92

Xivita

Tringa ochropus

Conveni de Berna, Conveni de Bonn , Decret
legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Xivitona vulgar

Actitis hypoleucos

Conveni de Berna, Conveni de Bonn , Decret
legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Gavià argentat de
potes grogues

Larus cachinnans

Conveni de Berna

Fauna (Aus)

Fauna (Aus)
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Xixella

Columba oenas

Conveni de Berna

Tórtora

Streptopelia turtur

Conveni de Berna

Òliba

Tyto alba

CITES, Conveni de Berna, Decret 148/92,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Mussol banyut

Asio otus

CITES, Conveni de Berna, Decret 148/92,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Duc

Bubo bubo

CITES, Conveni de Berna, Decret 148/92,
Directiva europea 79/409, Decret legislatiu 2/08,
Reial Decret 139/11

Gamarús

Strix aluco

CITES, Conveni de Berna, Decret 148/92,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Xot

Otus scops

CITES, Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08,
Reial Decret 139/11

Mussol comú

Athene noctua

CITES, Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08,
Reial Decret 139/11

Cucut

Cuculus canorus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Cucut reial

Clamator
glandarius

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Enganyapastors

Caprimulgus
europaeus

Conveni de Berna, Directiva europea 79/409,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Siboc

Caprimulgus
ruficollis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Abellerol

Merops apiaster

Conveni de Berna, Conveni de Bonn, Decret
legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Puput

Upupa epops

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Colltort

Jynx torquilla

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Picot verd

Picus viridis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Alosa vulgar

Alauda arvensis

Conveni de Berna

Cotoliu

Lullala arborea

Conveni de Berna, Directiva europea 79/409,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Cogullada vulgar

Galerida cristata

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Cogullada fosca

Galerida theklae

Conveni de Berna, Directiva europea 79/409,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Falciot negre

Apus apus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Ballester

Apus melba

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
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Decret 139/11
Oreneta cuablanca

Delichon urbica

Conveni de Berna Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Roquerol

Ptyonoprogne
rupestris

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Titella

Anthus pratensis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Piula dels arbres

nthus trivialis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Anthus spinoletta

Conveni de Berna Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Trobat

Anthus campestris

Conveni de Berna, Directiva europea 79/409,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Cuereta blanca

Motacilla alba

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Cuereta groga

Motacilla flava

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Cargolet

Troglodytes
troglodytes

Conveni de Berna, Directiva europea 79/409,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Pardal de bardissa

Prunella modularis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Cercavores

Prunella collaris

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Pit-roig

Erithacus rubecula

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Rossinyol

Luscinia
megarhynchos

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Cotxa fumada

Phoenicurus
ochruros

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Cotxa cua-roja

Phoenicurus
phoenicurus

Conveni de Berna, Directiva 148/92, Decret
legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Bitxac comú

Saxicola torquata

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Bitxac rogenc

Saxicola rubetra

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Còlit gris

Oenanthe
oenanthe

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Còlit ros

Oenanthe
hispanica

Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Grasset
muntanya

de

Fauna (Aus)
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Oenanthe leucura

Conveni de Berna, Decret 148/92, Directiva
79/409, Decret legislatiu 2/08, Reial Decret
139/11

Merla

Turdus merula

Conveni de Berna

Griva

Turdus viscivorus

Conveni de Berna

Merla de pit blanc

Turdus torquatus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08

Griva cerdana

Turdus pilaris

Conveni de Berna

Tord comú

Turdus philomelos

Conveni de Berna

Tord ala-roig

Turdus iliacus

Conveni de Berna

Trist

Cisticola juncidis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Rossinyol bord

Cettia cetti

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Boscaler
gros

Locustella naevia

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

Conveni de Berna, Directiva 79/409, Decret
legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Tallarol
trencamates

Sylvia conspicillata

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Tallarol capnegre

Sylvia
melanocephala

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Tallarol
emmascarat

Sylvia hortensis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Tallarol vulgar

Sylvia communis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Tallarol xerraire

Sylvia curruca

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Tallarol gros

Sylvia borin

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Mosquiter de passa

Phylloscopus
trochilus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Mosquiter xiulaire

Phylloscopus
sibilatrix

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08

Mosquiter comú

Phylloscopus
collybita

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus
bonelli

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Bruel

Regulus
ignicapillus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Còlit
negre
cuablanca
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Regulus regulus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Mastegatatxes

Ficedula hypoleuca

Conveni de Berna, Conveni de Bonn, Decret
legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Mallerenga
carbonera

Parus major

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Mallerenga petit

Parus ater

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Mallerenga blava

Parus caeruleus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Mallerenga
emplomallada

Parus cristatus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Mallerenga
cuallarga

Aegithalos
caudatus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Raspinell comú

Certhia
brachydactyla

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Botxí

Lanius excubitor

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Capsigrany

Lanius senator

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Escorxador

Lanius collurio

Conveni de Berna, Directiva europea 79/409,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Trenca

Lanius minor

Conveni de Berna, Decret 148/92, Directiva
europea 79/409, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Estornell negre

Sturnus unicolor

Conveni de Berna

Oriol

Oriolus oriolus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Conveni de Berna, Directiva europea 79/409,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Pardal xarrec

Passer montanus

Conveni de Berna

Pardal roquer

Petronia petronia

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Pardal d’ala blanca

Montifringilla nivalis

Decret 148/92, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Gafarró

Serinus serinus

Llucareta

Serinus citrinella

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Verdum

Carduelis chloris

Conveni de Berna

Cadernera

Carduelis carduelis

Conveni de Berna

Lluer

Carduelis spinus

Conveni de Berna Decret legislatiu 2/08

Reietó
Fauna (Aus)

Gralla
vermell

de

bec
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Pinsà mec

Fringilla
montifringilla

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Sit blanc

Plectrophenax
nivalis

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Trencapinyes comú

Loxia curvirostra

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Cruixidell

Miliaria calandra

Conveni de Berna

Sit negre

Emberiza cia

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Gratapalles

Emberiza cirlus

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Hortolà

Emberiza hortulana

Conveni de Berna, Directiva europea 79/409,
Decret legislatiu 2/08, Reial Decret 139/11

Verderola

Emberiza citrinella

Conveni de Berna, Decret legislatiu 2/08, Reial
Decret 139/11

Font: Base de dades del Patrimoni Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat,
Generalitat de Catalunya, 2016.
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ANNEX 4. Procediment i mètode emprat per a realitzar el càlcul de les emissions de
CO2 de les alternatives proposades.
El procediment per al càlcul de les emissions de CO2 de les alternatives del POUM de
Canyelles s'ha realitzat amb l’Eina de càlcul d'emissions (versió 3, setembre 2013), facilitada
pel DTES, i el seu manual d'ús (de 11/2012).
La metodologia aplicada per als càlculs ha estat la següent:
•

Parc de vehicles: S'han utilitzat les dades publicades a l'IDESCAT de l'any més
recent, 2014 (http://www.idescat.cat/emex/?id=080431#h80000000).

•

Distàncies dels desplaçaments: La distància mitjana s’ha calculat com indica el
manual, amb dades extretes de l’IDESCAT (http://www.idescat.cat/mobilitat/
?n=1&t=2001) sobre desplaçaments residència-treball per sector d’activitat, 2001. Per
als desplaçaments externs només s'ha tingut en compte la mobilitat de treball generada
cap a fora del municipi, cercant les distàncies dels desplaçaments a partir del cercador
de rutes Google Maps. S'han exclòs dels càlculs els casos de desplaçaments cap a
"fora de Catalunya". Pels casos de desplaçaments dirigits a "altres municipis" o a
"diversos municipis" s'ha aplicat la distància mitjana ponderada obtinguda a partir de la
resta de desplaçaments.
La distància interna mitjana s'ha calculat tal i com indica el manual, a partir de les
mesures efectuades mitjançant dels diversos sectors del POUM.

•

Les dades de superfícies per usos, com també les de tipologies residencials han
estat facilitades per l'equip d'arquitectes del POUM, Narcís Tusell, SLP.

•

L'escenari d'estalvi energètic s'ha considerat per ambdues alternatives l'1.

•

Població: S'ha utilitzat la població que hi hauria amb tots els habitatges de cada
alternativa desenvolupats i preveient una ocupació de 2,65 ocupants/habitatge per
ambdues alternatives, d'acord a les dades procedents de la Memòria social del POUM
16
per l'horitzó 2026 .

•

Repartiment modal: El càlcul del repartiment modal s'ha calculat a partir de les dades
de l'IDESCAT disponibles, amb data de 2001, tenint en compte els desplaçaments
residència-treball
(http://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=7492&geo=mun:080431#FROM&Plegable=
geob). No obstant, l'IDESCAT inclou dues categories de desplaçaments, "no aplicable"
i "no es desplaça", que no estan considerades a la calculadora Excel. En
conseqüència, els percentatges de repartiment modal s'han recalculat sense tenir en
compte aquestes dues categories. Per últim, no s'han aplicat canvis en els
percentatges de repartiment entre l'A0 i l'A1, ja que es considera que no hi haurà
variacions significatives entre alternatives.

•

Abastament d'aigua: S'ha multiplicat la població prevista per a cada alternativa (amb
3
el desenvolupament de tots els habitatges) per la dada de 46,11 m /hab de consum
domèstic mitjà (xifra calculada a l'apartat 5.2. de l'ISA, a partir de les dades de
l'ajuntament sobre els subministraments d'aigua de 2015) i s'hi han sumat els consum
dels altres usos no domèstics de 2015, considerant que aquests es mantindran, a
grans trets, constants.

•

Sanejament: Per l'A0, s'ha considerat quin percentatge de la població es troba sense
connexió a la xarxa de sanejament (població que correspon el 2015 als nuclis Daltmar,
Califòrnia, les Palmeres i Selva Meravelles, informació disponible a l'apartat 3.1.4. de
l'ISA) i s'ha aplicat sobre el percentatge que el consum domèstic suposa sobre el
consum total d'aigua del municipi. La dada obtinguda suposa el 56,47% de depuració,
fet pel qual s'ha optat per aplicar el nombre més baix que la calculadora Excel accepta,
el 80%.

16

Cal tenir en compte que, per als càlculs de població d'ambdues alternatives, s'han considerat tots els
nous habitatges ocupats per població resident. Per tant, els càlculs de població, així com les consegüents
emissions, tendiran a estar sobreestimats, donat que probablement part del nou parc d'habitatges estarà
ocupat per població estacional. Aquest aclariment es fa extensiu al càlcul de l'abastament d'aigua, per al
qual s'ha utilitzat la mateixa estimació de població.
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Per l'A1 es preveu que totes les aigües del municipi rebin tractament de depuració, pel
que s'ha aplicat el 100%.
•

152

Emissions associades als usos residencials: les dades de nombres d'habitatges i de
densitat d'habitatges per hectàrea han estat facilitades per l'equip d'arquitectes del
POUM, Narcís Tusell, SLP.
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1. CARACTARÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA
Aquesta Memòria Ambiental es redacta d’acord amb el que preveu l’article 115 d) del
Decret 305/2006, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en
relació amb l’article 24 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes.
A continuació es presenten les dades bàsiques del Pla:
Taula 1. Dades bàsiques del Pla.
Tipus de pla

Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Canyelles

Òrgan promotor

Ajuntament de Canyelles

Municipi/s

Canyelles

Vegueria

Regió Metropolitana de Barcelona

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

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

(PTMB),

aprovat

2

Superfície de l’àmbit del Pla

14,2 km

Sòl urbà i urbanitzable actual

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

Sòl urbà i urbanitzable previst
pel pla

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

Altres actuacions remarcables

Estudi Xavier Mayor et al SL

Equips/s redactor/s dels
documents d’avaluació
ambiental

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

Font: Elaboració pròpia.

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

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

-

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

-

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

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

Memòria Ambiental

1
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-

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

-

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

Sòl residencial:
-

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

-

Actuacions d’urbanització i reestructuració a les urbanitzacions.

-

Actuacions de redefinició de l’ordenació a les urbanitzacions.

-

Reserva de zones de serveis a les urbanitzacions.

Sòl industrial:
-

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

Espais lliures:
-

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

-

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

Equipaments:
-

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

-

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

Xarxa de serveis:
-

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

-

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

Infraestructures de transport i mobilitat:
-

Reserva de sòl per a la Línia Orbital Ferroviària.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Sòl no urbanitzable:

2

-

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

-

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

-

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

-

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

Memòria Ambiental

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

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

Desembre 2011 a abril 2012

Dades

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

Fases de l’avaluació
ambiental

Documents
generats

Avaluació
de l’Avanç
de Pla

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

Informació
pública

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

Memòria Ambiental

Òrgan
responsable

Data
d’emissió/
publicació

Localització
per al seva
consulta

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

Promotor

29 de
desembre
de 2011

BOPB (Núm.
de registre:
02201103069
8)

Document
de referència

Òrgan
ambiental

18 d’abril
de 2012
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Documents
generats

Aprovació
inicial del
pla

Avaluació ambiental
del Pla i detall dels
impactes i mesures
correctores

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

Localització
per al seva
consulta

Promotor

9 de gener
de 2014

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

Informe
relatiu a
l’Aprovació
inicial

Òrgan
ambiental

20 de juny
de 2014

Banc de
dades
d'avaluació
ambiental

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

Promotor

Març 2015

Informe
sobre la
proposta de
Memòria
Ambiental

Òrgan
ambiental

4 d’agost
de 2015

Memòria
ambiental

Promotor

Juny 2016

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

Òrgan
ambiental

Pendent

Segona
Informació
pública

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

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

Òrgan
ambiental

Pendent

Aprovació
provisional

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

Aprovació
provisional
del Pla

Promotor

Pendent

Gener 2014 a juliol 2014

Dades

Data
d’emissió/
publicació

21 / 11 / 2016

Fases de l’avaluació
ambiental

Pendent

Fases de
la
tramitació
del Pla

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

Informació
pública

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

Òrgan
responsable

-

Banc de
dades
d'avaluació
ambiental

-

-

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

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

3.2. Objectius de
protecció ambiental

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

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

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

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

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

El DR no fa consideracions.

4.2. Avaluació ambiental
de les alternatives
d’ordenació considerades

El DR no fa consideracions.

4.3. Justificació ambiental
de l’alternativa escollida

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

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

6

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

Memòria Ambiental

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

Determinacions del document de referència
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Quant a la Pirotècnia Igual:
-

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

-

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

8

Memòria Ambiental

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

4. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT I LA SEVA QUALITAT
4.1. VALORACIÓ DE L’ESTRUCTURA FORMAL
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) s’estructura de la manera següent:
1. INTRODUCCIÓ
2. MARC LEGAL
3. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN
L’ÀMBIT DEL PLA
3.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants
3.1.1. Territori i ocupació del sòl
3.1.2. Població i mobilitat
3.1.3. Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general
3.1.4. Cicle de l’aigua
3.1.5. Ambient atmosfèric
3.1.6. Energia
3.1.7. Gestió dels materials i dels residus
3.1.8. Paisatge
3.1.9. Patrimoni històric, arquitectònic i cultural
3.1.10. Riscos ambientals
3.2. Objectius de protecció ambiental d’obligació
3.3. Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del Pla
4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ
PROPOSADA
4.1. Descripció de les alternatives d’ordenació considerades
4.1.1. Pla General d’Ordenació Urbana de 1987. Alternativa 0
4.1.2. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 2012. Alternativa 1
4.2. Avaluació ambiental de les alternatives d’ordenació considerades
4.3. Justificació ambiental de l’alternativa escollida
5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL
D’ORDENACIÓ ADOPTADA

DEL

PLA

D’ACORD

AMB

L’ALTERNATIVA

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

Acompanya el document un conjunt d’annexos:
-

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

-

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

-

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

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

Diagnosi

4.2. VALORACIÓ DEL
AMBIENTAL

Objectius
ambientals

CONTINGUT

Avaluació
del Pla

DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT

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

3.2. Objectius de
protecció ambiental
d’obligació

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Memòria Ambiental

El DR no fa consideracions.

-
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4.2. Avaluació
ambiental de les
alternatives
d’ordenació
considerades

El DR no fa consideracions.

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

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

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

4.3. Justificació
ambiental de
l’alternativa escollida

Altres determinacions del document de referència (DR)

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

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

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

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

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

-

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

-

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

S’ha descartat la nova zona d’activitats.

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

S’ha descartat ocupar aquesta zona.

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

Es plantegen camins rurals per connectar

-

-

Memòria Ambiental
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Març 2018

Grau d’incorporació a l’ISA
urbanitzacions, no accessos rodats, per tant, la
permeabilitat resta garantida.

-

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

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

-

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

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

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

-

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

En fase d'Avanç de Pla s'iniciaren els tràmits per tal
que des de l’àrea de delimitació d’Espais Naturals es
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PEIN a escala 1:50.000 és la inclosa en el Decret 328/1992, de 14 de desembre.

-
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precisessin el límits de l’EIN en aquest punt.
Amb l'Acord de Govern publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data 27 d'agost de 2015,
es modifiquen els límits de l'espai PEIN d'Olèrdola, de
manera que les esmentades urbanitzacions es
reconeixen com a sòl urbà, fora del límit del parc
d'Olèrdola.

Quant a la Pirotècnia Igual:
-

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

-

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

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

S’incorporen en la regulació d’aquesta zona les
determinacions contingudes en el document de
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a
la reassignació de la zona 16c en l’àmbit de la
Pirotècnia Igual.

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

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

Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius ambientals
generals

Memòria Ambiental

Ordre dels
objectius
ambientals

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

1.1

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

1.2

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

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

1.3

Existeix una xarxa de camins que uneixen els

Proposar una nova xarxa de camins entre

1.4

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

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

Objectius ambientals específics

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

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

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

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

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

18

Ordre dels
objectius
ambientals

Objectius ambientals específics

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

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

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

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

7.1

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

7.2

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

2.1

Adequar el desenvolupament previst a la
disponibilitat de recursos hídrics.

2.2

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

2.3
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Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius ambientals
generals

Objectius ambientals específics

Ordre dels
objectius
ambientals

3

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

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

Memòria Ambiental

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

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

2.4

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

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

4.1

Exigir enllumenat de baix consum en
espais públics i privats.

4.2

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

4.3

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

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

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

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

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

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

Ordre dels
objectius
ambientals

Objectius ambientals específics

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

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

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

4.4

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

5.1

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

5.2

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

3.1

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

3.2
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Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius ambientals
generals

(PEPMFP) de l'espai natural del Garraf.

xarxes urbanes.

Objectius ambientals específics

Ordre dels
objectius
ambientals

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

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

3.3

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

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

3.4

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

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

3.5
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Objectius ambientals
generals

Ordre dels
objectius
ambientals

Objectius ambientals específics

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

Qualitat del
paisatge

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

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

3.6

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

3.7

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

3.8

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

6.1

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

6.2
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Aspectes ambientals rellevants del territori

(municipi d’Olivella).

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

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

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

Març 2018

Objectius ambientals
generals

Objectius ambientals específics

Ordre dels
objectius
ambientals

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

6.3

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

6.4

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

6.5

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

6.6

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

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

-

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

-

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

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

Agència Catalana de l’Aigua. Programa de Sanejament d’aigües Residuals
Urbanes (PSARU). Juliol 2005. Agència Catalana de l’Aigua.

-

Ajuntament de Canyelles. Guia de Serveis. Maig 2007. Ajuntament de Canyelles.

-

Ajuntament de Canyelles. Pla d’Actuació Municipal d’emergències per incendis
forestals del municipi de Canyelles. 2006. Ajuntament de Canyelles.

-

Ajuntament de Canyelles. Pla General d’Ordenació Urbanística de Canyelles.
1987.

-

Ajuntament de Canyelles i GRECCAT Enginyeria i Medi Ambient. Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible del municipi de Canyelles. Novembre 2010. Diputació de
Barcelona.

-

ARDA, Gestió i Estudis Ambientals. Proposta de delimitació dels àmbits de
connectivitat entre els espais d’interès natural (PEIN i Xarxa Natura 2000).
Setembre 2007. Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
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-

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Pla especial
d’emergències per incendis forestals de Catalunya. 2008. Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

-

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Pla especial
d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). Desembre 1999. Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

-

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Pla d’Emergència
Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT). Gener 2007. Secretaria
de Seguretat Pública. Direcció General de Protecció Civil i Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, del Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

-

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Pla especial
d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT). Maig 2003. Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

-

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Delimitació de zones de qualitat de
l’aire. Desembre 2001. Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya.

-

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) i Institut d’Estudis
Territorials. Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Maig 2009.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i Institut d’Estudis Territorials de la Generalitat de Catalunya.

-

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP). Pla
d’Infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 (PITC). Juliol 2006.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.

-

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP). Pla Director
Urbanístic per la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la Línia Orbital
Ferroviària (LOF). Febrer 2009. Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

-

Departament de Territori i Sostenibilitat. La Qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari
2014. 2015. Secció d’Immissions. Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la
direcció General de la Qualitat Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

-

Estudi d’inundabilitat per la determinació de les zones inundables en els sectors
de nou creixement de la revisió del POUM de Canyelles. Octubre 2013.
Ajuntament de Canyelles.

-

Intra. Pla Local de Seguretat Viària de Canyelles. Juny 2009. Servei Català de
Trànsit.

-

Mayor Farguell, Xavier i Barcelona Regional. Febrer 2006. Proposta de
planificació ecològica per la regió metropolitana de Barcelona en base a la
interpretació estratègica de Forman (2004) i l’avaluació paramètrica derivada de
l’índex d’aptitud territorial. (Barcelona Regional 2005).

-

Lavola – Companyia de Serveis Ambientals, Empresa consultora. Pla d’us públic
dels parcs del Garraf, Olèrdola i Foix. Gener 2009. Parc del Garraf, Parc
d’Olèrdola i Parc del Foix de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, Xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona i Obra Social la
Caixa.

-

Observatori del Paisatge. Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona. Novembre 2014. Observatori del Paisatge i Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

-

Tríade, S.C.P. Inventari de Patrimoni Cultural i Natural de Canyelles (Garraf).
Juny 2005. Ajuntament de Canyelles i Diputació de Barcelona.
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Consultes a Internet:
-

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
Mapa interactiu de les masses d’aigua a Catalunya.
Mapa de les diferents xarxes manuals de control de qualitat d’aigües
superficials.
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sitges – Sant Pere de Ribes.
Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT a les
conques internes.
Planificació dels espais fluvials (PEF) de les conques catalanes.

-

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

-

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

-

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

-

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
http://www.creaf.uab.es/cat/index.htm
Mapa de Cobertes del Sòl a Catalunya.

-

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació (DARPiA)
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Mapa de sòls (1/25.000) de Catalunya.

-

Departament de Cultura
http://cultura.gencat.cat/ca/inici/
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.

-

Departament d’Interior
http://interior.gencat.cat/ca/inici/
Mapa dels diferents sectors de risc de Catalunya.

-

Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)
http://territori.gencat.cat/ca/inici/
Base de dades del Patrimoni Natural.
Mapa de la xarxa d'equipaments meteorològics (XEMEC).

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-
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http://www.diba.es/parcs/parcs/home.asp
Geografia física del Parc d’Olèrdola.
La fauna al Parc d’Olèrdola.
Tanmateix, el promotor ha contractat la realització dels següents estudis de detall en
motiu d’aquest pla, fet que ha permès ampliar la informació disponible per a l’avaluació
ambiental del Pla:
-

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

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

Estudi geològic del municipi de Canyelles

-

Estudi paisatgístic del municipi de Canyelles

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

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

-

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

-

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

-

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

Punts febles:
-

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

-

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

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

Alternativa 0

Alternativa 1

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

Sòl residencial i
industrial

Sòl urbanitzable

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

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

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

- Dotacions esportives al sector
central.
- Dotacions diverses a les àrees
d’urbanitzacions de segona
residència. No s’especifica
quina serà la utilització o classe
d’equipaments de les diferents
peces per, així, poder avaluar,
en un futur, les necessitats del
moment en funció de la
població resident als diferents
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Consisteix en el nucli, les
urbanitzacions existents, i la proposta
de noves ocupacions de sòl
únicament per satisfer les necessitats
d’equipament i serveis, o per satisfer
la demanda d’altres tipologies
d’habitatge diferents de l’unifamiliar
aïllat.
Recollirà les actuals zones industrials
situades a l’entrada del nucli
juntament amb les instal·lacions de
l’empresa Pirotècnia Igual per a
generar un equilibri en les activitats
industrials al municipi adequat, sense
necessitat de creació de noves àrees
econòmiques.

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

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

Xarxa de
serveis i
sistema viari

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

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

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

Sòl no
urbanitzable

- Sòl protegit pel seu interès
forestal

Categories de sòl:

- Sòl protegit pel seu interès
paisatgístic

- Espais biodiversos

- Sòl protegit pel seu interès
agrícola

- Espais agrícoles

- Sòl destinat al Parc forestal del
Castell d’Olèrdola

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

- Sòl d’utilització especial
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Alternativa 1

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

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

Objectius i criteris ambientals

A0

A1

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

-2

2

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

-2

1

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

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

-2

2

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

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

-1

2

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

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

Memòria Ambiental

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

-2

2
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Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius i criteris ambientals

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

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

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

A0

A1

Adequar el desenvolupament previst a la disponibilitat de recursos hídrics.

1

2

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

-2

2

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

-1

2

El consum d'aigua al municipi l’any 2015 va ser de
3
246.099 m d’aigua.
Hi ha urbanitzacions que no estan connectades a la
xarxa d’abastament d’aigua municipal.
La xarxa de recollida d’aigües residuals del municipi
és unitària i desguassa, mitjançant un col·lector en
alta a l’Estació Depuradora de Sitges. Tot i així, no
tots els nuclis de població de Canyelles disposen de
xarxa de sanejament.

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

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

1

2

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

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

1

2

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

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

0

2
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Aspectes ambientals rellevants del territori

Objectius i criteris ambientals

fluvial: la riera de Vilafranca.

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

A0

A1

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

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

0

2

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

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

0

2

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

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

0

1

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

0

1

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

0

2

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

A0

A1

Objectiu 4: Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lluminosa i electromagnètica, millorant, alhora, l’eficiència energètica dels
sistemes urbans
Disposa de diferents fonts energètiques, entre elles
principalment l'energia elèctrica, el gas i gas-oli.

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

-1

2

Exigir enllumenat de baix consum en espais públics i privats.

0

2

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

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

0

2

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

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

0

1

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

0

2

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

0

2

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

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

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

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

A0

A1

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

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

-2

1

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

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

0

1

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

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

-1

2

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

0

2

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

0

2

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

1

2

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

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

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

A0

A1

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

0

2

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

0

2

Font: Elaboració pròpia.
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Com es pot veure a la taula anterior, l’alternativa 1 o proposta actual de planejament
s’adequa en general millor als objectius ambiental plantejats en la redacció del Pla que no
l’alternativa 0 o planejament vigent. Per tant, l’alternativa escollida és la 1, que és la proposta
de menor incidència ambiental negativa.
4.3.2. Avaluació de l’alternativa adoptada
L’ISA conclou que l’alternativa d’ordenació adoptada representa globalment una millora
ambiental respecte de la situació de partida, i assoleix satisfactòriament els principals objectius
ambientals establerts. Tot i així, l’adopció dels objectius 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.6, 4.3 i 5.2 es jutja
millorable, i conseqüentment es proposen mesures concretes per incrementar el grau
d’assoliment d’aquests objectius. Cal esmentar que en l’avaluació de l’alternativa adoptada
s’han valorat també les propostes del Pla adreçades a la integració dels aspectes ambientals
en els plans i programes derivats, i s’han proposat mesures de millora en aquest sentit.
La taula següent resumeix la valoració ambiental del Pla respecte dels objectius
ambientals adoptats:
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Taula 8. Resum de la valoració ambiental del Pla respecte els objectius ambientals adoptats, incorporació de les recomanacions de l’ISA en el Pla.
Aspectes ambientals
rellevants del territori

Objectius ambientals segons
importància relativa

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

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

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

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

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

GCO

1

R

2

IP

3

Sí

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

Parcial

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

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

1

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

Determinacions del Pla

GCO

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

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

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

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

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

Sí

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

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

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

Sí

Actuacions de redefinició
de l’ordenació a les
urbanitzacions.

R

2

IP

3

millora urbana a
l'article 16 de les
Normes
4
Urbanístiques .

urbanitzacions.

Actuacions d’urbanització i
reestructuració a les
urbanitzacions.

1

No

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

Memòria Ambiental
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Objectius ambientals segons
importància relativa

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

de residus.

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

GCO

1

R

2

IP

3

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

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

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

Sí

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

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

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

Sí

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

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

El Pla incorporarà les
determinacions pel
desenvolupament del Pla

Parcial

Es contemplen
sistemes de
recollida i

A l’apartat 5.2. de
la Memòria del
Pla s’incorporen
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Objectius ambientals segons
importància relativa

pous repartits per tot el
municipi.

Determinacions del Pla

GCO

El consum d'aigua al municipi
l’any 2015 va ser de 246.099
3
m d’aigua.

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

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

Memòria Ambiental

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

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

R

2

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

Director de l’aigua.

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

1

IP

3

els objectius del
desenvolupament
urbanístic
sostenible.

Sí

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

Sí
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Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

GCO

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

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

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

Sí

El municipi de Canyelles
presenta una zona de protecció
màxima envers la contaminació
lluminosa coincident amb el
Parc d’Olèrdola, una zona de
protecció alta en totes les
zones periurbanes i una
protecció moderada als nuclis
urbans.
A Canyelles van iniciar el Pla
d’Adequació Ambiental de
l’enllumenat existent l’any 2006
on s’han iniciat noves
actuacions per a la millora de
l’eficiència energètica i contra la
contaminació lumínica a
l’enllumenat públic.
La carretera C-15 presentava
un valor límit d’immissió (LAr3)
entre 65 i 70 decibels. També
es va mesurar el nivell acústic
al punt quilomètric 8,4 de la C15 en un període diürn i una
velocitat de 70 km/h i els
resultats van ser un LAeq4 de
66 decibels i un LA905 de 48.
Pel que fa al Mapa de Capacitat
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1

R

2

IP

3

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

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

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

Sí

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

Parcial

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

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

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

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

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

Memòria Ambiental

Març 2018

Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

GCO

1

R

2

IP

3

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

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

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

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

Sí

Sí

Parcial

Parcial

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

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

Parcial

Ajustar la limitació

S’incorpora a la
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Objectius ambientals segons
importància relativa

límits) amb l’àmbit del PEIN.

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

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

GCO

1

R

2

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

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

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

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

Sí

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

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

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

Sí

IP

3

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

Memòria Ambiental
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Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

GCO

1

R

2

IP

3

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

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

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

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

Memòria Ambiental

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

Parcial

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

Es defineix més
concretament a
l’apartat 4.2. de
la Memòria del
Pla.
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Aspectes ambientals
rellevants del territori

Objectius ambientals segons
importància relativa

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

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

Sí

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

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

Pendent

Determinacions del Pla

GCO

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

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

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

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

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

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

Sí

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

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

Conservació i
manteniment del nucli
històric de Canyelles i del

Sí

Sí

1

R

2

Delimitar els
perímetres de les
urbanitzacions

IP

3

S’incorpora a la
normativa del
Pla.

Memòria Ambiental
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rellevants del territori

Objectius ambientals segons
importància relativa

Determinacions del Pla

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

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

Castell com a element
dinamitzador i atractor del
municipi.

GCO

1

R

2

IP

3

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

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

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

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

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

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

Sí

Sí

Sí

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

Avanç del Pla:
Informació pública de l’Avanç del Pla durant 30 dies.
Consultes de l’òrgan ambiental a les administracions afectades i al públic
interessat en referència a l’abast de l’avaluació.

-

Aprovació inicial:
Informació pública del Pla durant 45 dies.

-

Segona exposició pública:
Informació pública del Pla durant 45 dies.

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

Tipus de participació ciutadana

Valoració de la
participació ciutadana

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

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

2 aportacions recollides

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

Informació pública del projecte de
Pla (45 dies)

24 aportacions recollides

Del 21 de novembre de 2015
a 27 de març de 2017

Informació pública del projecte de
Pla (45 dies) ampliat (acord del
Ple municipal de 14/02/2017).

3 aportacions recollides
esmenant errades
materials

Font: Elaboració pròpia.
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Taula 10. Altres processos de participació ciutadana.
Tercer
trimestre
2009

Enquesta ciutadana

4.688 enquestes
repartides i 250
contestades

19 març
2010

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

68 assistents

27 març
2010

Jornada ciutadana de debat de
l’Avanç de Pla

42 assistents

Les principals
conclusions del
procés participatiu
han estat sobre el
model de municipi,
els usos
residencials,
terciaris i les noves
zones de
desenvolupament,
el desenvolupament
econòmic, la
mobilitat i els espais
naturals, espais
verds i patrimoni.

Font: Elaboració pròpia.

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

Avanç de
Pla

Informes emesos
per les
administracions
consultades

Data
d’emissió
de
l’informe

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

Document de
referència

18/05/2012

Agència Catalana de
l’Aigua

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

03/01/2012

Direcció General de
Qualitat Ambiental. Aire

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

16/01/2012

Agència de Residus de
Catalunya

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

23/01/2012

Direcció General de
Polítiques Ambientals.
Oficina de Canvi Climàtic

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

25/01/2012

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

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

03/02/2012

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

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

09/02/2012

Informe relatiu a

23/01/2012

Administracions consultades

Departament
de Territori i
Sostenibilitat

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural. Àrea de
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Fase de
l’avaluació
ambiental

Administracions consultades

Informes emesos
per les
administracions
consultades

Medi Natural

l’Avanç de Pla

Departament de Salut. Agència de Protecció
de la Salut

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

23/01/2012

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

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

08/02/2012

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

Informe relatiu a
l’Avanç de Pla

05/04/2012

Serveis Territorials de
Barcelona

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

27/12/2013

Agència Catalana de
l’Aigua

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

10/01/2014

Direcció General de Medi
Natural i Biodiversitat

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

14/03/2014

Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

05/04/2014

Institut Geològic de
Catalunya

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

-

Departament
d’Ensenyament

Servei Territorial
d’Ensenyament

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/12/2013

Departament
de Governació
i Relacions
Institucionals

Direcció General d’Afers
Religiosos

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

22/07/2014

Departament
d’Interior

Direcció General de
Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

26/02/2014

Departament
de Salut

Agència de Salut Pública
de Catalunya

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

14/03/2014

Direcció General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/04/2014

Direcció General de
Comerç

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/04/2014

Departament
de la
Presidència

Secretaria Consell General
de l’Esport

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

03/06/2014

Departament
de Cultura

Direcció General de
Patrimoni Cultural

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

02/06/2014

Diputació de Barcelona. Vies Públiques

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/12/2013

Ajuntament de Castellet i la Gornal

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

20/12/2013

Departament
de Territori i
Sostenibilitat

Aprovació
inicial

Departament
d’Empresa i
Ocupació
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Fase de
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ambiental
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Administracions consultades

Informes emesos
per les
administracions
consultades

Data
d’emissió
de
l’informe

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

22/07/2014

Ajuntament d’Olèrdola

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

27/12/2013

Ajuntament d’Olivella

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/12/2013

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

30/12/2013

Ministerio Industria, Energía y Turismo

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

26/02/2014

Red Eléctrica de España

Informe relatiu a
l’Aprovació Inicial

05/03/2014

Font: Elaboració pròpia.

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

20122013

Quart trimestre 2009
– primer trimestre
2010

Data

Assistents

Finalitat de la reunió

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

Línia Orbital Ferroviària

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

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

Equip redactor i tècnics del Parc Natural d’Olèrdola

Delimitació del Parc

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

Límits PEIN

Font: Elaboració pròpia.

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

52

Memòria Ambiental

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Març 2018

Taula 13. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau d’incorporació. Fase d’Avanç de Pla.
Administracions afectades

Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència Catalana de
l’Aigua

Agència de Residus
de Catalunya

Direcció General de
Polítiques
Ambientals. Oficina
de Canvi Climàtic

Aportacions

Incorporació al Pla

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ISA caldria que detallés l’impacte, en quant a l’emissió de
gasos amb efecte d’hivernacle, que tindrà el planejament:
- L’establiment de nous habitatges i equipaments i els seus
consums energètics previstos.
- Les hores de funcionament de la maquinaria i l’ús de
combustibles per les millores associades a les connexions
viàries.
- La mobilitat generada dels nous residents en l’àmbit urbà.
- Les noves necessitats d’aigua i les seves càrregues
energètiques associades tant a la captació, abastament,
transport i sanejament.

Memòria Ambiental

Al capítol de l’ISA 5.2. Quantificació dels aspectes
ambientals i ecològics afectats pel Pla, s’identifiquen i es
quantifiquen els sòls objecte de transformació i les
demandes addicionals de recursos naturals i
d’infraestructures de sanejament, de gestió de residus i
similars derivades de l’ordenació proposada. Tot i així, no
s’identifiquen ni es quantifiquen les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle generades de la proposta
d’ordenació.
Ara be, al capítol 6.1. Efectes sobre els diferents
components ambientals, els recursos naturals en general i
els espais i aspectes ambientalment rellevants de l’ISA es
detallen els possibles efectes significatius de les
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- Les demandes energètiques de les noves instal·lacions,
activitats comercials o industrials previstes.

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

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

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

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

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

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

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

Cal mencionar que si bé és cert que els escenaris climàtics
encara han de proporcionar més i millor informació com per
planejar elements de gestió, sí que cal considerar-los per
incorporar elements d’adaptació al canvi climàtic en la
planificació municipal. Per això, caldrà que Canyelles tingui en
compte:
- El possible increment de freqüència dels incendis forestals
en els seus Plans de protecció i d’actuació contra incendis;
en aquest sentit fóra escaient que el municipi establís un pla
d’acció amb els propietaris forestals del seu terme municipal
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La redacció dels plans de protecció d’incendis i
l’ordenança d’estalvi d’aigua, són elements que
l’Ajuntament redacta independentment del POUM. Si
estiguessin redactades, el POUM les recolliria com
normativa a complir.
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adreçat a reduir la vulnerabilitat de les seves masses
boscoses.
- Davant el risc raonable d’un major dèficit de recursos hídrics,
sumats a l’element estructural de dèficit en períodes de
sequera típics del clima mediterrani ja viscuts a Catalunya,
és aconsellable preveure elements d’estalvi i gestió tals com
la redacció i aprovació d’una ordenança municipal d’estalvi i
eficiència de l’aigua i, alhora, una tarificació en el preu de
l’aigua que desincentivi consums sumptuosos.
Serveis Territorials
de Barcelona.
Oficina de Gestió
Ambiental Unificada
de Barcelona

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

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

Memòria Ambiental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noves ocupacions territorials:

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

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

El Pla no crea noves zones d’activitats.

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

Memòria Ambiental

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

Administracions afectades

Març 2018

Aportacions

Incorporació al Pla

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

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

- Caldrà estar a l’espera de l’estudi socioeconòmic i de l’estudi
de mobilitat obligada per tal que informin dels mateixos
principis destinats al canvi modal de l’estructura del municipi.
- Necessitat d’incorporar altres indicadors de seguiment de
l’efecte de la baixa densitat, en especial els socials. En
aquest sentit, caldria abordar la gestió d ela baixa densitat.
Departament d’Interior.
Subdirecció General de
Programes en Protecció Civil

Memòria Ambiental

Incloure a l’ISA, dins l’apartat de riscos, les distàncies
d’afectació de les hipòtesis accidentals de l’establiment
industrial Pirotècnia Igual S.L i identificar els sectors a
desenvolupar que es poden veure afectats

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

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

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

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

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

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

Font: Elaboració pròpia.

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

Aportacions

Serveis Territorials de
Barcelona

Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i
incorporar les seves prescripcions, si s’escau, d’acord amb
l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya.

Incorporació en el Pla

Les incorporacions dels informes es poden veure a la
present taula (14) i a la taula a continuació (15) de la
present Memòria Ambiental.

Així mateix, caldrà consultar a la resta d’administracions
públiques afectades i del públic interessat identificats en el
document de referència emès per aquesta Oficina Territorial en
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data 18 d’abril de 2012.
Pel que fa a l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), caldrà
esmenar-lo assegurant la coherència entre l’alternativa justificada
ambientalment i la proposta adoptada pel POUM, i justificar de
manera adequada el grau d’acompliment dels objectius
ambientals per tal de realitzar una correcta avaluació ambiental.

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

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

Memòria Ambiental

-

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

-

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

-

No s’incorpora el càlcul d’indicadors.

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

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

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

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

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

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

comunitari.

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

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

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

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

Es manté la seva qualificació com a sòl urbà.

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

Es manté la seva qualificació com a sòl urbà.

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

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

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

Memòria Ambiental
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a aquest àmbit.

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

El POUM té en consideració la normativa del PTMB.

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

No s’especifica.

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

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

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

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

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

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

Abastament d’aigua:

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

sanejament.

Sanejament:
- El municipi es troba connectat a la xarxa de sanejament de
Sitges - St. Pere Ribes.

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

- Si els creixements no es poden connectar en aquesta, s'haurà
d'executar la reserva de sòl i la partida pressupostària per tal
de depurar les aigües residuals.
Inundabilitat:
- Els nous desenvolupaments previstos a l'àmbit del torrent del
Prubí i de Cal Dori, caldrà que aportin estudi d'inundabilitat a la
figura de planejament derivat corresponent.

Direcció General de Medi
Natural i Biodiversitat

Institut Geològic de Catalunya

Memòria Ambiental

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

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

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

No s’han incorporat aquests requeriments normatius.

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

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

Font: Elaboració pròpia.

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

Aportacions

Incorporació en el Pla

Departament de
Governació i
Relacions
Institucionals

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

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

Direcció General
d’Afers Religiosos

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

Departament
d’Interior

Direcció General
de Prevenció,
Extinció d’Incendis
i Salvaments

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

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

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

Departament
d’Empresa i
Ocupació

Direcció General
d’Energia, Mines i
Seguretat
Industrial

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

Direcció General
de Comerç

Memòria Ambiental

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria Consell
General de l’Esport

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

S’incorporen les prescripcions al POUM.

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

Direcció General
de Patrimoni
Cultural

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

S’incorporen les prescripcions al POUM.

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

Rectificació del límit de terme municipal

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

Línies afectades:
- Línia de 400 kV “Begues-Garraf”.
Red Elèctrica de España

- Línia de 400 kV "Garraf-Vandellós".

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

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

Taula 15bis. Aportacions de caire ambiental al Pla procedents dels informes d’altres administracions afectades i grau d’incorporació. Fase Segons
exposició pública.
Altres administracions
Departament de
Territori i
Sostenibilitat

Direcció General
de Polítiques
Ambientals i Medi
Natural

Aportacions

Incorporació en el Pla

Informe sobre els límits de l’espai natural protegit
Massís del Garrafa l’entorn de les urbanitzacions de
Can Dori i Les Palmeres, al terme municipal de
Canyelles.

S’ajusta la delimitació de l’espai natural del Massís del
Garraf en el seu límit amb el sòl urbà i urbanitzable.

Proposta de memòria ambiental
En data 11 de maig de 2015 es va lliurar a l’òrgan ambiental la proposta de memòria ambiental del pla. Com a requeriment previ per donar la seva
conformitat a la memòria ambiental, l’òrgan ambiental ha determinat la necessitat d’esmenar, completar o ampliar els aspectes del pla que es detallen a
continuació:

Memòria Ambiental
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Taula 16. Aspectes del pla que cal esmenar, completar o ampliar segons les determinacions de l’òrgan ambiental durant el tràmit de resolució de la
memòria ambiental.
Òrgans del DTES

Aportacions
Caldrà concentrar les actuacions en aquells assentaments que, ja
sigui per la població o per estructura, poden afavorir la creació
d’un teixit compacte i complex. Per tant, caldrà evitar la
consolidació d’aquelles urbanitzacions de caràcter molt incipient,
atenent l’impacte derivat del desenvolupament d’aquests, sobre el
manteniment d’un model territorial i sobre els aspectes ambientals
limitants.
Pel que fa als PMU 2 Can Rigol - Selva Meravelles i PMU 3 Vora
Sitges 2, atenent les limitacions ambientals existents, caldrà
analitzar l’alternativa de traslladar el sostre previst a altres sectors
que presentin unes condicions ambientals més favorables per al
seu desenvolupament, i possibilitar la reconducció d’un model
territorial extensiu i poc eficient cap un model de municipi més
complex i multi funcional.

Oficina territorial
d’avaluació ambiental

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

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

Memòria Ambiental
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Incorporació en el Pla

Així mateix, caldrà incorporar mesures correctores en la zona de
baixa del PMU 3 i en el PAU 5 per tal de mantenir una franja
permeable que mantingui l’interès connector entre ambdós
espais.
c) Caldrà aplicar el règim del sòl no urbanitzable als terrenys
compresos en els espais d’interès natural d’Olèrdola pel que fa a
les urbanitzacions del Daltmar i Cogullada, i del Massís del Garraf
en quant a les urbanitzacions de Califòrnia, Can Rigol – Selva
Meravelles i Les Palmeres, d’acord amb l’establert en l’article 13
del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’espais d’interès natural.
Així mateix, pel que fa als sòls inclosos en l’àmbit del PAU 6
Daltmar en la darrera proposta del Pla, i atès que resten inclosos
en l’espai d’interès natural Olèrdola, caldrà mantenir la
classificació de sòl no urbanitzable, clau N3a, prevista en el
POUM aprovat inicialment o, en el seu defecte, incorporar normes
d’ordenació addicionals que garanteixin la naturalització d’aquests
espais en consonància amb l’establert en el Pla especial del
protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola.
En relació amb les dues consideracions anteriors, es reitera la
necessitat de recaptar informe del Servei de l’Entorn Natural per
tal de corroborar la compatibilitat de la proposta amb el nivell de
protecció dels espais d’interès natural d’Olèrdola i del Massís del
Garraf.
En quant l’àmbit del PAU 7 Can Faló, caldrà mantenir la seva
classificació com a sòl no urbanitzable, qualificat amb la clau N3b
Espais biodiversos, prevista en el POUM aprovat inicialment o, en
el seu defecte, ajustar al màxim el creixement proposat al límit de
la urbanització, prioritzant la ubicació dels habitatges en els
espais interiors existents dins de la urbanització, en detriment de
noves expansions urbanes que afecten a espais d’interès natural i
a la connectivitat existent.

Memòria Ambiental

En quant a les àrees de les urbanitzacions de
Califòrnia, Can Rigol – Selva Meravelles i Les
Palmeres compreses en l'espai PEIN Massís del
Garraf, es classifiquen com a sòl no urbanitzable dins
l’espai PEIN.
Pel que fa a les urbanitzacions Daltmar i Cogullada,
amb l'Acord de Govern publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data 27 d'agost de 2015,
es modifiquen els límits de l'espai PEIN d'Olèrdola, de
manera que els sectors d'aquestes urbanitzacions que
quedaven inclosos dins el Parc d'Olèrdola, ara són sòl
urbà fora dels límits de PEIN .
Amb els plànols actualitzats i un cop feta la tramitació
complementària per part de l’Ajuntament, es demanarà
l’informe al Servei de l’Entorn Natural.

S'incorpora aquest requeriment eliminant el PAU 7 Can
Faló, els sòls del qual recuperen la classificació com a
sòl no urbanitzable, qualificat amb la clau N3b Espais
biodiversos, prevista en el POUM aprovat inicialment.
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Caldrà mantenir el caràcter de sòl no urbanitzat dels sòls de
protecció especial que s’incorporen dins el PMU 2 Vora Sitges i el
PAU 4 Camí Vell de Vilanova d’acord amb l’article 2.6 de les
normes d’ordenació territorial o, en el seu defecte, justificar de
manera adequada la conveniència d’incloure aquests terrenys
atenent l’absència de pèrdua dels valors naturals que van motivar
la inclusió d’aquests sòls dins el sistema d’espais de protecció
especial.

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

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

Caldrà integrar en les condicions d’ordenació del PAU 1 Avinguda
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Incorporació en el Pla
Pel que fa als sòls de protecció especial que s’havien
incorporat dins el PAU 4 Camí Vell de Vilanova,
aquests recuperen el caràcter de sòl no urbanitzable.
En quant al PMU 2 Vora Sitges (actualment PMU 3),
s'ha realitzat un ajust dels límits de la urbanització. Els
ajustaments de Vora Sitges (ara PAU6) són petits
ajustos del límit del sòl urbà que responen a la realitat
física dels límits de les parcel·les, fent coincidir el límit
de sòl urbà amb la tanca de les parcel·les situades en
el límit. Es tracta d’ajustos que no superen la longitud
de pocs metres, i per tant no representarà una pèrdua
de valors naturals dels sòls de protecció especial que
afecta, segons l'article 2.6 de les NOT del PTMB.

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

Es defineix a la normativa del POUM que només
s'accepten activitats extractives en sòls amb clau N3b
Espais biodiversos dins el quadrat nord-est del
municipi.
Per altra banda, s'incorporen a l'article 256 de les
Normes Urbanístiques els apartats 3 i 4 on s'inclouen
les determinacions expressades en l’article 2.17 de les
normes del PTMB.
No es preveu que a partir del desenvolupament PAU 1

Memòria Ambiental
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Vilanova 2 l’obligatorietat de presentar un informe de situació a
l’Agència de Residus de Catalunya en el cas que del seu
desenvolupament es derivi un canvi d’ús del sòl o l’establiment
d’alguna activitat diferent.

Avinguda de Vilafranca 2 es derivi un canvi d’ús del sòl.
Sí que se'n podria derivar l’establiment d’alguna
activitat diferent. S’afegeix a les Normes Urbanístiques
del POUM l’obligatorietat de recaptar informe de l’ARC
en cas que això sigui així.

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

Caldrà justificar el compliment de les consideracions efectuades
per la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat en data 24
de febrer de 2014, en relació amb les mesures especials per tal
de conservar els hàbitats de l’espècie àliga cuabarrada, així com
incloure la normativa sectorial esmentada en el mateix informe.

Memòria Ambiental

Els torrents Coma de l’Olla, inclòs en el PMU 3, una
petita part del torrent de Cal Deus en el PAU 4, i
diverses capçaleres de torrent dins la urbanització
Califòrnia, els quals es qualificaven d’espais lliures, ara
es qualifiquen de sistema hidràulic (SH), segons
requeriment de l’informe de l’ACA de 19 de maig de
2014.
S’incorporen a l’article 165 de les NN.UU. les mesures
de protecció adients per conservar els hàbitats lligats a
l’àliga cuabarrada.
S'actualitza la informació relativa al Reial Decret
139/2011 i al Decret legislatiu 2/2008 a l'Annex 3 de
l'ISA.

Caldrà valorar la integració en la proposta dels requeriments
efectuats per l’Autoritat del Transport Metropolità en el seu
informe de 6 de març de 2014, per tal que l’estudi d’avaluació de
la mobilitat generada incorpori els elements necessaris per a
aconseguir una mobilitat sostenible, d’acord amb els principis de
la normativa sectorial vigent.

Els requeriments efectuats per l’Autoritat del Transport
Metropolità en el seu informe de 6 de març de 2014 per
tal que es tinguin en compte els elements necessaris
per a aconseguir una mobilitat sostenible han estat
incorporats a l'Estudi d'avaluació de la mobilitat
generada.

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

L’ISA ha actualitzat la informació corresponent als HIC i
a la xarxa Natura 2000.
El POUM incorpora als articles 165 i 173 de les Normes
Urbanístiques determinacions en relació a la
preservació dels HIC i les espècies presents a l’espai
ES5110013 Serres del Litoral central.
L’ISA ha incorporat els objectius i els criteris i accions
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de la unitat de paisatge 5 Garraf del Catàleg de
Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, a
l’apartat 3.2. Objectius de protecció ambiental
d’obligació. El POUM ha incorporat la justificació del
compliment de les determinacions del Catàleg a
l’apartat 5.6 Compliment de les determinacions del
Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona.

Caldrà completar l’informe de sostenibilitat ambiental tot aportant
el càlcul dels indicadors ambientals i els gasos d’efecte
hivernacle, tal i com es requeria en el document de referència, de
18 d’abril de 2012, i l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi
Climàtic, de 25 de gener de 2012. Així mateix, caldrà completar la
informació relativa a la qualitat i fragilitat paisatgística tenint en
compte el Catàleg de Paisatge esmentat en l’anterior punt.
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S’aporta el càlcul dels indicadors determinats en el
Document de Referència tant en l’ISA com en la
Memòria Ambiental.
S'aporten el càlculs d'emissions de gasos d'efecte
hivernacle a l'apartat 5.1.Síntesi descriptiva de
l’ordenació adoptada amb possibles repercussions
ambientals significatives.
En quant a la informació relativa a la qualitat i fragilitat
paisatgística, s’ha incorporat la informació disponible al
Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona a l'apartat descriptiu de l'ISA 3.1.8. Paisatge.

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

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

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

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

Caldrà prioritzar el desenvolupament del sòl urbà industrial
pendent de transformar i consolidar, corresponent als PAU 1 i
PAU 2, en detriment de noves ocupacions de sòl. Així mateix,
caldrà desenvolupar de manera gradual el sòl urbanitzable no

Memòria Ambiental

Incorporació en el Pla
El nou PAU 4 Camí del Romanguer es situa en sòls de
protecció especial segons el PTMB. Aquest sector és
fruit d’un conveni de 27 de març de 2006, entre
l’Ajuntament i els propietaris dels terrenys situats
darrera de les actuals instal·lacions esportives per la
construcció de un pavelló poliesportiu i els
corresponents accessos, que l’Ajuntament va rebre
anticipadament. En la versió de POUM objecte de
l’acord de la CTUB i de la Resolució ambiental es
proposava la compensació en terrenys de la mateixa
propietat situats al llarg de la carretera C-17, també en
sòl de protecció especial, ja que el sòl de protecció
territorial en el municipi de Canyelles, delimitat pel
PTMB, està
situat en una zona totalment
desconnectada de l’actual nucli urbà, on és impossible
situar-hi qualsevol aprofitament urbanístic desconnectat
de la trama actual urbana.
L’acord de la CTUB de 12 de novembre de 2015 és el
que va determinar que l’aprofitament privat es situés
adjacent al front oest del vial d’accés a l’aparcament de
les escoles (prolongació del carrer del Romanguer),
limitant el sostre i nombre d’habitatges del polígon
d’actuació al mínim necessari per a compensar les
cessions.
Aquestes dues condicions fan que es minimitzi l’impate
de l’actuació sobre el sòl de protecció especial i, per
tant, la proposta es considera assumible, atesa
l’absència de pèrdua dels valors naturals que van
motivar la inclusió d’aquests sòls dins el sistema
d’espais de protecció especial.
El sector de SUND es preveu només per equipament,
no per activitats en l’última proposta de POUM. Per
tant, l’únic sòl per a activitats que es manté al municipi
són el PAU 1 i 2.
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delimitat, a partir de les necessitats i demandes reals del municipi,
tenint en compte l’afectació a la permeabilitat del sòl derivada de
la transformació de 8 ha de sòl agrícola, el qual presenta una
qualitat paisatgística considerable.

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

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

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

Memòria Ambiental
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Taula 17. Aportacions de caire ambiental rebudes durant el procés de consulta i participació ciutadana i grau d’incorporació.

Aprovació inicial

Avanç de Pla

Fase

Persona que emet aportacions

Aportacions al Pla

Incorporació en el Pla

Manuel Pereira Pereira

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

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

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

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

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

Eduard Amell Mérida

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

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

Jaume Torras i Roca (en
representació de la secció local
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Demana que s’actualitzi la informació emprada i
s’obri un nou període d’exposició pública, abans

La redacció del POUM de Canyelles es va iniciar el 30 de
juny de 2009. Les dades que s’utilitzen són les
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d’ERC)

de l’aprovació definitiva, ja que no consta que
s’hagi realitzat, tot realitzant un procés de
participació ciutadana i tenint en compte les
propostes que en derivin.

disponibles en aquesta data.

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

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.

S’ha realitzat un extens treball de camp i de participació
ciutadana, tal i com s’exposa en l’apartat 3 del Document
1 Memòria (pàgines 48 a 54).

En conseqüència de tot l'exposat, es conclou:
-

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

-

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

-

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

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

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

Memòria Ambiental

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

S’incorpora com a sòl urbà (subjecte a Pla de Millora
Urbana), l’àmbit de Can Faló, a tocar de la urbanització
Califòrnia. L’Ajuntament ja ha donat tràmit al Projecte de
Reparcel·lació i al Projecte d’Urbanització (aprovació
inicial pel Ple de l’Ajuntament de 17 de febrer de 2015).
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Prèviament, ja s’havia fet una primera suspensió
de llicències amb data 3 de gener de 2013 per un
any, per tant, demanen que aquesta segona
només sigui per un any a comptar des del 3 de
gener de 2014.
Demanen que degut a que el nou acord de
suspensió de llicències vulnera la llei,
l’Ajuntament tramiti el projecte d’Urbanització i
Reparcel·lació de Can Faló.

Josep Mª Curto Masa i Gloria
Jano Reina

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

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

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

Joaquin Collado Gonzàlez

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

servei a l’equipament docent i esportiu.

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

Jordi Campamà Montaner

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

Joaquin Collado González, en
representació de GINEZAFRA,
SL

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

Memòria Ambiental

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

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

Juan Pedro Casado Agredano,
en representació de PRIHASA

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

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

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

Juan Hill Raventós

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

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

Adjunta una informació molt ben documentada,
d’ordre històric i paisatgístic.
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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:

Antoni Duran Raventós, en
representació de DUFAGA, SL

Memòria Ambiental

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

Juan Pedro Casado Agredano,
en representació de PRIHASA

Segona
exposició
pública

Servatiu J.B. Boosten - Ginés
Teruel Teruel i Araceli Gila
Castro - Carlos Español
Montardit

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

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

Correcció d’errades materials

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

Es considera que la proposta 2, que comporta reducció
de l’àmbit i adopció de tipologies d’edificació agrupada,
amb la mínima afectació al medi natural, es pot acceptar,
atenent també a que el PTMB, que contempla aquest sòl
dins de la protecció preventiva.
S’incorpora com a sòl urbà (subjecte a Pla de Millora
Urbana), l’àmbit de Can Faló, a tocar de la urbanització
Califòrnia. L’Ajuntament ja donat tràmit al Projecte de
Reparcel·lació i al Projecte d’Urbanització (aprovació
inicial pel Ple de l’Ajuntament de 17 de febrer de 2015).
S’inclou en el sòl urbà de Can Roca la parcel·la del
Carrer Haití, núm.1. S’esmena l’errada en la delimitació
del PMU 1 i es reconeix el girador existent al carrer
Comallarich com sistema viari.

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

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

GCO

5

Pla que se sotmet a Aprovació provisional

6

MCO
Canvis en la determinació del Pla

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

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

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

Sí

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

Parcial

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

No

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

Sí

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

Sí

Es concentra l’edificació adjacent als
habitatges existents.

Sí

Es redueixen les superfícies de diverses
urbanitzacions disperses.

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

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

Sí

Parcial

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

Sí

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

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

5

Pla que se sotmet a Aprovació provisional

6

MCO
Canvis en la determinació del Pla

fomentar l’estalvi, la
reutilització i la
millora de la qualitat
de l’aigua.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parcial

Sí

Sí

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

Sí

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

No

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

Sí

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

Parcial

Parcial

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

Sí

Sí

El Pla incorpora a la normativa del sòl no

Memòria Ambiental
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GCO

5

Pla que se sotmet a Aprovació provisional

6

MCO
Canvis en la determinació del Pla
urbanitzable les determinacions dels espais
protegits inclosos al PEIN i xarxa Natura 2000.

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

Sí

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

Sí

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

Parcial

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

Sí

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

Sí
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GCO

5

Pla que se sotmet a Aprovació provisional

6

MCO
Canvis en la determinació del Pla

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

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

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

Memòria Ambiental

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

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

Parcial

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

Sí

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

Sí

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

Parcial

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

Sí

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

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

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

Sí

Parcial

Sí
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sistemes d’espais lliures amb la funció
amortidora de l’efecte sonor de les activitats
desenvolupades.

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

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

Sí

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

Parcial

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

Sí

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

Sí

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

Sí

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

Sí

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

Sí

Sí

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

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

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

Sí

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

Sí

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

Sí

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

Sí

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

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

-

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

I no compleix l’objectiu 2.3. Prioritzar les tipologies urbanístiques que comporten un consum
d’aigua menor.
6.2. DIFICULTATS SORGIDES
La principal dificultat sorgida en aquest procés ha estat el perllongament en el temps
del procés de tramitació del POUM i de la seva avaluació ambiental.
Tot i que la revisió del POUM va començar el 2009, no va ser fins el desembre de 2011
que es va entrar l’Avanç de Pla i l’ISA preliminar a l’OTAA, emetent-se el Document de
Referència l’abril de 2012.
El Ple de l’Ajuntament aprova inicialment el POUM en sessió de 17 de desembre de
2013, i el gener de 2014 es tramet a l’OTAA perquè emeti informe sobre l’Aprovació Inicial, que
s’emet el juny de 2014.
La versió del POUM per a l’aprovació provisional s’està acabant en data juny de 2016,
data que també tindrà aquesta proposta de Memòria Ambiental.
De resultes de l’Informe urbanístic i territorial, segons acord de la CTUB de 12 de
novembre de 2015, que estableix una sèrie de observacions, alguna contradictòria amb
l’informe urbanístic i territorial emès pels coordinadors de CTUB en relació a l’Avanç del POUM
de Canyelles, de 28 de març de 2012, i de la Resolució de la Memòria Ambiental de 4 d’agost
de 2015, han obligat a modificar els documents lliurats per l’aprovació provisional i tornar-los a
exposar al públic entre el 21 de novembre de 2015 fins al 27 de març de 2017. Fins al març de
2018 no s’ha sol·licitat una nova Resolució amb el corresponent Informe urbanístic i territorial.
Un cop obtingut aquesta, caldrà procedir a l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament i a la
definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb el corresponent
text refós.
Per tant, la revisió del POUM de Canyelles haurà estat un procés de casi 10 anys, amb
els problemes derivats de gestió que això comporta i els canvis en el territori que han
transcorregut en aquest temps.
Tota aquesta dilació en el temps i les característiques urbanístiques de Canyelles han
fet que, a més, durant el període de tramitació del POUM s’aprovessin diferents instruments de
planejament urbanístic derivat, provocant alhora canvis en el POUM. Un exemple d’això n’és el
cas de l’àmbit de Can Faló. En el Pla sotmès a Aprovació inicial es varen classificar els sòls de
Can Faló com a no urbanitzables. Tanmateix, en resposta a diverses al·legacions, aquests sòls
s’incorporaren com a sòls urbans al Pla que se sotmetria a Aprovació provisional. En aquest
transcurs de temps l’Ajuntament va donar tràmit al Projecte de Reparcel·lació i al Projecte
d’Urbanització de l'àmbit (que s’aprovaren inicialment pel Ple de l’Ajuntament de 17 de febrer
de 2015). Finalment l’àmbit ha recuperat la classificació de sòl no urbanitzable, prevista en el
POUM aprovat inicialment, per requeriment de l’OTAA.
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6.3. ANÀLISI DE LA PREVISIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS DEL PLA
6.3.1. Impactes derivats de l’aplicació del Pla
Les principals apostes ambientals i de sostenibilitat del Pla es presenten a continuació
agrupades en funció d’on es centra la seva incidència:
Territori i ocupació del sòl:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Població i mobilitat:
-

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

-

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

-

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

-

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

Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general:
-

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

-

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

-

Augment de la superfície de sòl no urbanitzable al municipi.

-

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

Cicle de l’aigua:
-

Compactació de l’ocupació del sòl.

-

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

Ambient atmosfèric:
-

Foment d’un model de ciutat compacta.

-

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

Energia:
-

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

-

Recuperació de camins tradicionals.

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

Paisatge:
-

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

-

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

Patrimoni històric, arquitectònic i cultural:
-

Recuperació de camins tradicionals.

-

Valoració i catalogació tant dels elements arquitectònics individuals com dels
elements patrimonials naturals-paisatgístics.

Riscos ambientals:
-

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

-

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

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

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

-

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

Cicle de l’aigua:
-

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

-

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

Ambient atmosfèric:
-

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

-

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

Paisatge:
-

Previsió de les actuacions viàries i ferroviàries.

-

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

Riscos ambientals:
-

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

6.3.2. Mesures protectores, correctores i compensatòries
La revisió del POUM de Canyelles inclou tot un conjunt de mesures de preservació i
millora ambiental que compensaran o minimitzaran les possibles afeccions ambientals
derivades de l’execució del POUM o que suposaran un valor afegit i una millora qualitativa
d’aquest Pla des del punt de vista de la sostenibilitat.
Aquestes són:
Pel tractament dels sòls urbans i urbanitzables:

92

Memòria Ambiental

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Canyelles

-

-

-

Març 2018

S’impulsarà un nou tipus de creixement de caràcter compacte i amb el teixit
tradicional dels nuclis històrics existents.
Es milloren les condicions dels serveis i dels espais públics.
Es prioritzen les actuacions de reforma interior i la reordenació de les àrees
urbanes.
Es definirà una normativa relativa a una definició més compacta dels nuclis
d’urbanització i es posarà una especial atenció a la protecció i promoció dels
elements del patrimoni històric construït.
S’ordena acuradament les vores dels teixits urbans i de les urbanitzacions,
especialment vinculades a espais d’interès natural amb edificacions preexistents
relativament aïllades tipus masia i casa rural.
S’introdueixen criteris de biodiversitat en el disseny dels espais lliures urbans i,
en general, en el tractament de la vegetació urbana.
Es defineixen criteris d’actuació pels espais lliures en els assentaments urbans
existents i futurs considerant la vinculació entre aquests i els espais oberts.

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

En relació al cicle de l’aigua:
- Es mantindrà el màxim sòl permeable possible per afavorir la infiltració en el
subsòl de les aigües de pluja.
- Es contemplaran sistemes de recollida i emmagatzematge de les aigües de pluja.
- Com a criteri general, els nous edificis disposaran de sistemes de recollida i de
reutilització de les aigües pluvials i les aigües grises.
- S’adoptaran sistemes separatius de les aigües pluvials i residuals i, en general,
es generaran xarxes de subministrament i de sanejament eficients.
- Es fomentarà la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises,
subterrànies, etc. en funció dels nivells de qualitat exigibles als diversos usos.
- S’aprofitarà, quan resulti viable, les aigües freàtiques per al reg, la neteja
d’espais públics i d’espais privats d’ús col·lectiu, la climatització, l’aigua sanitària
no potable, etc.
- Es dotarà els espais públics, especialment els parcs i jardins, de les
infraestructures necessàries per a l’ús i l’aprofitament de recursos no potables
per al seu reg i/o neteja.
- S’introduiran criteris d’estalvi en la jardineria urbana pública i privada, fonts
ornamentals, sistemes de rec, etc., els quals han d’incloure en qualsevol cas la
utilització de sistemes de rec eficients.
- S’efectuarà la descàrrega d’inodors amb aigua no potable (aigües grises, pluvials
de terrats i teulades, etc.).
- En tots els punts de consum d’aigua, els elements sanitaris i aixetes han de
complir amb els paràmetres tècnics establerts en la Resolució MAH/1603/2004,
de 21 de maig, per la qual s'estableixen els criteris mediambientals per a
l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes i
sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua, o bé disposar d’aquest distintiu.
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En relació a la gestió dels materials i dels residus:
- Es promourà en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió.
- Es fomentarà la inclusió de tecnologies de recollida selectiva centralitzada als
edificis
- S’ordenarà el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la
durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
- Es reutilitzaran els horitzons superiors de sòl per a les actuacions que comportin
revegetació.
- S’optimitzarà el disseny i el dimensionat del viari per evitar un ús indiscriminat de
recursos materials.
- Es prioritzarà en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i
productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general, materials i
productes que disposin de distintius de garantia de qualitat ambiental.
- S’evitarà la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i
d’aquells potencialment perillosos per a la salut.
- Es fomentaran els dissenys constructius amb criteris de desconstrucció i
minimització dels residus, tant en les obres d’urbanització com en la regulació de
l’edificació.
- S’incorporaran als projectes d’urbanització un pla de gestió de residus de la
construcció que permeti incrementar la valorització de residus i, en general, la
seva correcta gestió.
En relació a la biodiversitat, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural
general:
- La vegetació urbana estarà composta principalment per espècies autòctones
amb baixos requeriments hídrics; en qualsevol cas, s’exclouran les espècies amb
comportament expansiu o invasor.
- Es conservaran els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més
significatius dels sectors, així com les masses de vegetació naturals preexistents
d’especial interès.
- S’utilitzaran en la jardineria d’espais públics i privats espècies vegetals
adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona.
- Es dotarà d’arbrat el conjunt de la xarxa viària.
- S’impulsarà la naturalització de l’edificació amb espècies pròpies de la zona i de
baix consum d’aigua, i la utilització de cobertes enjardinades, si s’escau.
En relació al paisatge:
- S’exigirà la integració visual en el paisatge urbà de les instal·lacions de serveis
tècnics en superfície, amb el seu soterrament sempre que resulti possible,
especialment en el cas de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica i
similars. A tal efecte es requerirà d’Estudi d’Impacte i d'Integració paisatgística
en els supòsits que la llei contempli, o alternativament si els responsables
municipals ho consideren justificadament necessari.
Tanmateix, en aquest apartat s’afegeixen aquelles mesures que els informes de les
administracions han considerat oportunes d’afegir:
-

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

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

per

a

l’avaluació

ambiental

dels

instruments

de

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

Sector de sòl urbanitzable no delimitat del Pla de Canyelles.

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

PAU 1 i 2 (zona industrial)

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

Via cívica de l’antiga C-15

-

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

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

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

-

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

-

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

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

Indicadors ambientals

Tipus
d’indicador

Càlcul

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

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

Model

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

171,08 ha

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

2. Superfície de terrenys situats
en zones inundables

Model

% sòl urbà + sòl urbanitzable
situat en zones inundables

9,21 ha

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

0 ha

0%

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

0 ha

0%

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

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

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

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

Model

Qualitat

Fonts d’informació

Ajuntament de Canyelles
Institut Geològic i
Cartogràfic de Catalunya

Ajuntament de Canyelles
Agència Catalana de
l'Aigua

Ajuntament de Canyelles

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

13,53 ha

1,43%

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

55,44 ha

8,72%

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

>55 dB Lden: 120
7
persones
>65 dB Lden: 120
persones

Departament de Territori i
Sostenibilitat

Departament de Territori i
Sostenibilitat

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

Tipus
d’indicador

Càlcul

energètica dels sistemes urbans

Fonts d’informació
>75 dB Lden: 40
persones

5. Consum energètic

Flux

Consum d’energia per habitant

12.334,91
8
kWh/hab.

6. Producció local d’energies
renovables

Flux

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

2,3%

9

Ajuntament de Canyelles

Ajuntament de Canyelles

Font: Elaboració pròpia.

8
9

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