
 
 
 
 
 

PLA PARCIAL Nº 7  CARRETERA DEL VENDRELL 
BANYERES DEL PENEDÈS 

 
 
 

 
 

 
 
 

Promotor: ESTEVE QUIMICA S.A 
 

 
C. INFORME AMBIENTAL 

 
 

Novembre 2016 



Pla Parcial Urbanístic 7 “Carretera del Vendrell” Banyeres del Penedès. Informe ambiental 

2 

 
M.R Serra Devecchi.- Biòloga col num 21.089-c. .Princesa, 55 Barcelona Tel 610321324  

INDEX  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................................................... 4 

2. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS DEL SECTOR ........... 5 

2.1 EL MEDI FÍSIC ................................................................................................................................. 5 

SITUACIÓ ........................................................................................................................................... 5 

RELLEU .............................................................................................................................................. 6 

GEOLOGIA. ....................................................................................................................................... 6 

HIDROLOGIA .................................................................................................................................... 7 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA ................................................................................................... 8 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. ........................................................................................................ 10 

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA ...................................................................................................... 12 

2.2 MEDI NATURAL. .......................................................................................................................... 13 

2.3 DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DELS RISCOS ...................................................................................... 14 

RISC D’INCENDI FORESTAL. ........................................................................................................ 14 

RISC D’INUNDACIÓ ....................................................................................................................... 14 

RISCOS GEOLÒGICS ...................................................................................................................... 14 

RISCOS TECNÒLOGICS ................................................................................................................. 15 

2.4 MEDI ANTROPIC .......................................................................................................................... 17 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. ..................................................................... 17 

ALTRES EDIFICACIONS. ................................................................................................................ 20 

PAISATGE ........................................................................................................................................ 22 



Pla Parcial Urbanístic 7 “Carretera del Vendrell” Banyeres del Penedès. Informe ambiental 

3 

 
M.R Serra Devecchi.- Biòloga col num 21.089-c. .Princesa, 55 Barcelona Tel 610321324  

3. DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS I ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

APLICABLES. ......................................................................................................................................... 24 

3.1 OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL APLICABLES A L’ÀMBIT D’ESTUDI. ....... 24 

4.1.1 Legislació ambiental aplicable a la modificació puntual. ....................................................... 24 

3.1.2 Plans i planejament concurrents. ............................................................................................. 25 

3.1.3 Objectius ambientals a aplicar al Pla Parcial Urbanístic. ...................................................... 29 

4. ORDENACIÓ PROPOSADA. ............................................................................................................ 32 

5.ALTERNATIVA CONSIDERADA ..................................................................................................... 35 

6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES I MESURES PER REDUIR, PREVENIR O 

CORREGIR-LOS. .................................................................................................................................... 36 

7 . VALORACIÓ I SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA PARCIAL. ........................................... 39 

 

 

 



Pla Parcial Urbanístic 7 “Carretera del Vendrell” Banyeres del Penedès. Informe ambiental 

4 

 
M.R Serra Devecchi.- Biòloga col num 21.089-c. .Princesa, 55 Barcelona Tel 610321324  

1. INTRODUCCIÓ 

El present document s’emmarca en el conjunt de la documentació necessària per a 

la tramitació del Pla Parcial urbanístic a l’àmbit del PP7 “Carretera del Vendrell”, 

Banyeres del Penedès. 

El POUM del municipi, la tramitació del qual va incloure el procediment d’Avaluació 

Ambiental, fou aprovat definitivament per la CTU de Tarragona en data 04/04/2013 

en suspensió fins a la presentació d’un text refós que complimentés diversos 

informes. El text refós va obtenir la conformitat per resolució del Director General 

d’Ordenació del Territori en data 25/09/2013 i va ser publicat al DOGC en data 

19/11/2013. 

Aquest informe ambiental té per objecte analitzar el contingut del Pla Parcial i 

verificar que s’ajusta a les determinacions de caire ambiental que hi son d’aplicació, 

establertes tan al POUM com en d’altres disposicions. 

El sector PPU 7 “Carretera del Vendrell” figura com un sector de desenvolupament 

industrial per a l’ampliació del ja existent en terrenys contigus corresponent a una 

explotació de Laboratoris Esteve, S.A dedicada a la fabricació de productes 

farmacèutics de base. 
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2. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS DEL 

SECTOR 

2.1 EL MEDI FÍSIC 

SITUACIÓ 

L’àmbit del PP7 es situa al centre del terme municipal, al sud del nucli urbà. Està 

limitat per la carretera TP-2125 del Vendrell a Sant Jaume de Domenjos, el camí de 

Saifores a Sant Miquel, les instal·lacions d’Esteve Quimica al sud i al nord la 

indústria Nutripack, una multinacional dedicada a la fabricació d’embalatges 

alimentaris. 
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RELLEU  

Situat al centre de la plana del Penedès, el terme municipal de Banyeres del 

Penedès presenta un relleu força planer amb una orientació general de pendent 

nordest-sudoest. La cota més alta es situa al nucli urbà, castell de Banyeres amb 

180 m i va suament baixant cap als 100 m en el límit amb el terme de Santa Oliva. 

L’àmbit del PP7 assoleix unes cotes que van de la 121m al sud del mateix fins a la 

132m en la zona nord. 

GEOLOGIA. 

El municipi de Banyeres del Penedès es troba situat al sector meridional de la 

Depressió Prelitoral neògena (del cenozoic) del Vallès-Penedès, dins del sistema del 

catalànids. 

Els materials que afloren son majoritàriament QV. En aquest material hi dominen 

les graves , acompanyades de materials com les sorres, els llims i les argiles, 

procendents de sediments al·luvials antics. Provenen de l’era Cenozoica, del període 

Quaternari i de l’època del Pistocè. 

De manera secundària i en taques del territori situades a la meitat oriental del 

terme hi aflora material del tipus NMas. Aquest material es caracteritza per 

contenir argiles blaves molt plàstiques amb intercalacions de sorres que contenen 

nombrosos ostràcodes i provenen d’ambient sedimentari marí. Aquests materials 

pertanyen a l’era Cenozoica, al període del Neogen, l’Època del Miocè mitjà-superior 

i l’Edat del Serraval·lià-Tortonià. 

MAPA GEOLÒGIC DE CATALUNYA (1:50.000) 

 

Font: Servidor raster IGC  



Pla Parcial Urbanístic 7 “Carretera del Vendrell” Banyeres del Penedès. Informe ambiental 

7 

 
M.R Serra Devecchi.- Biòloga col num 21.089-c. .Princesa, 55 Barcelona Tel 610321324  

HIDROLOGIA 

Bona part del terme municipal és drenat per la riera de Sant Miquel, resultat de la 

confluència del torrent de Llorenç i el barranc de Cornudella. El límit occidental del 

municipi el marca la riera d’Albornar. 

La rasa de la Mata, que recull les aigües de part de la urbanització del Priorat de 

Banyeres s’uneix a la riera de Sant Miquel al sud de Saifores. 

 

El municipi de Banyeres del Penedès es troba sobre l’aqüífer protegit del Baix 

Penedès, 3071I01 “Aqüífers detrítics neògens i quaternaris del Penedès”, (Decret 

328/88, d'11 d'octubre). que forma part de la massa d’aigua nº21 “Penedès” en el 

document IMPRESS. Aquest document caracteritza i tipifica les masses d'aigua 

subterrània de Catalunya, mesura i analitza les pressions i els impactes existents en 

cadascuna d’elles, per tal d’avaluar el risc d’incompliment dels objectius de la 

Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE). 

Es tracta d’una massa d’aigua de recàrrega tant pluvial com des dels cursos d’aigua 

superficial. No es constata cap zona humida rellevant ni ecosistema terrestre 

relacionada amb aquesta massa. 

La principal pressió sobre l’estat químic de la massa d’aigua és per dejeccions 

ramaderes. Puntualment algun sòl industrial contaminat i abocaments d’aigues 

procedents d’EDARs. Sobre l’estat quantitatiu la principal pressió és per captació 

d’aigua subterrània, encara que no representa risc. 

Banyeres del Penedès és un dels municipis designat zona vulnerable a la 

contaminació per nitrats d’origen agrari, segons Decret.283/1998, de 21 d'octubre. 
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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Qualitat de l’aire. 

La legislació de referència per a l’avaluació de la qualitat de l’aire és la Llei 34/2007 

i el Reial decret 102/2011, mitjançant les eines que proporciona la Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).  

Aquesta legislació requereix avaluar la qualitat de l'aire per zones. Per això s'ha 

dividit Catalunya en 15 zones de qualitat de l'aire segons les emissions i les 

condicions de dispersió. 

El municipi de Banyeres pertany a la ZQA 3 (Penedès-Garraf). La XVPCA disposa de 

10 punts de mesura en l’esmentada zona. Un cop l'any edita un informe sobre la 

qualitat de l'aire a Catalunya. 

Consultats els informes dels anys 2009-2013 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 són inferiors als valors límit 

establerts per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s’han 

superat els valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte a les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són inferiors al valor objectiu 

per a la protecció de la salut humana d’aplicació a partir de l’any 2013. D’altra 

banda, l’any 2009 es varen enregistrar 2 superacions del llindar d’informació horari 

a la població als dos punts de mesurament d’aquesta zona ubicats a Vilafranca del 

Penedès (1 superació) o Vilanova i la Geltrú (1 superació) i no es va superar cap 

vegada el llindar d’alerta. A partir de l’any 2009 aquesta zona va ser inclosa en la 

campanya de mesures de precursors de l’ozó troposfèric que es fa en compliment 

del Reial decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó en l’aire ambient. 

Els anys posteriors no s’ha donat cap incidència al respecte. 
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Contaminants 

El trànsit és el major focus de contaminants atmosfèrics en aquesta zona. 

Pel que fa a la contaminació d’origen industrial Seguint les directrius que marca 

la Decisió 2000/479/CE sobre la implantació d'un registre europeu d'emissions  

contaminants (EPER) i d'acord amb la Directiva 96/61/CE relativa a la prevenció i el 

control integrats de la contaminació (IPPC) al Departament de Medi Ambient li 

pertoca recopilar, gestionar i validar la informació sobre les emissions dels 

principals centres productius en territori català.  

L’Inventari d'emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT) és una base 

de dades, ubicada a Internet, que conté informació sobre les emissions a 

l'atmosfera i a l'aigua generades pels complexos industrials inclosos a l'annex 1 de 

la Directiva IPPC, referides a 50 substàncies contaminants.  

Segons consulta a L'EPER-CAT, al municipi de Banyeres existeixen tres 

instal·lacions industrials incloses al inventari:  

- L’empresa FARMA-LEPORI, SA DMP, actualment Esteve Química situada a la 

Carretera del Vendrell a Sant Jaume dels Domenys (km5), veïna de l’àmbit d’estudi 

i dedicada a la fabricació de productes farmacèutics de base.  

- La granja Jané SL, situada al Polígon industrial 10, parcel·la 38, camí de Llorenç 

s/n i dedicada a la producció avícola.  

- ENAGAS, S.A, situada a la carretera del Vendrell a Sant Llorenç, km 53.8 

dedicada a la compressió de gas natural. 

Les últimes dades disponibles d’aquestes tres empreses (2006) determinen que en 

cap cas es van superar els llindars permesos d’emissions per contaminació del 

vector aigua o vector aire. 
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CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 

En el moment de redactar aquest informe ambiental, el municipi de Banyeres del 

Penedès disposa del mapa de capacitat acústica elaborat pendent d’aprovació. 

No obstant i això el POUM inclou com annex a la normativa l’Ordenança municipal 

reguladora de sorolls i vibracions que delimita dues zones de sensibilitat acústica 

definides d'acord amb la zonificació següent: 

Al Zona de sensibilitat acústica alta: comprèn els sectors del territori definits 

com a zones residencials unifamiliars, plurifamiliars, d'equipaments sanitaris i 

d'equipaments educatius, d'acord amb el POUM. 

Bl Zona de sensibilitat acústica baixa: comprèn els sectors del territori definits 

com a zones industrials i altres zones, d'acord amb el POUM. 

L’àmbit del Pla Parcial 7 “Carretera del Vendrell”, pertany a la zona B de sensibilitat 

acústica baixa. 

L’ordenança estableix els valors d'immissió, que són els nivells d'avaluació màxims 

en l'ambient exterior o en l'ambient interior i són fixats en funció del període horari 

i de la zona de sensibilitat acústica: 

VALORS D'IMMISSIÓ AMBIENT EXTERIOR 

Zones sensibilitat 
acústica 

De 7 a 22 hores 
LAr en dBA 

De 22 a 7 hores 
LAr en dBA 

A 55 45 

B 65 55 

 

VALORS D'IMMISSIÓ AMBIENT INTERIOR 

Zones sensibilitat 
acústica 

De 7 a 22 hores 
LAr en dBA 

De 22 a 7 hores 
LAr en dBA 

A 35 30 

B 45 40 

 

VALORS D'IMMISSIÓ A LES VIBRACIONS (en l’àmbient interior) 

Zones sensibilitat 
acústica 

De 7 a 22 hores 
LAW en dBA 

De 22 a 7 hores 
LAW en dBA 

A 60 55 

B 65 60 

 

Al respecte, segons l’autorització ambiental per a l’activitat d’ESTEVE QUÍMICA, 

S.A., "l’empresa prendrà les mesures correctores i preventives per tal de no 
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superar els límits d’immissió sonora establerts en la llei 16/2002 de 28 de juny de 

protecció contra la contaminació acústica". 

A tal efecte, periòdicament l’empresa encarrega un informe de control de soroll 

realitzant mesures exteriors per tal de verificar que en punts sensibles de l’entorn 

de l’establiment no se superen els límits d’immissió permesos. 

El darrer informe de data març de 2014 a càrrec de TÜV Rheinland Ibérica 

Inspection Certification & Testing, S.A., recull les mesures realitzades el desembre 

de 2013, en dos punts, en horari nocturn, l’activitat és en funcionament 24 h al dia: 

1. En les proximitats de l’habitatge (xalet aïllat) situat al davant de l’activitat 

separat de la fàbrica per la TP-2125. 

2. Davant de la porta de la vivenda nº4 ubicada a la plaça de l’escola 

municipal de Saifores. 

El resultats de les mesures foren Lar 59 dB al punt 1 i de 45dB al punt 2. 

Considerant el punt 1 com a zona de sensibilitat acústica baixa i el punt 2 com a 

zona A (sensibilitat acústica alta), es pot considerar que els resultats s’ajusten a 

l’ordenança de sorolls i vibracions abans esmentada i als valors previstos en la llei 

16/2002, encara que el punt 1 excedeix els valors límits d’immissió en 4 dB. 

Conclou l'informe que cal tenir en compte que les mesures de soroll efectuades, en 

període nocturn, s’han realitzat amb l’activitat en funcionament. El fet de no poder 

efectuar mesures amb l’activitat totalment aturada,impossibilita valorar l’impacte 

acústic causat per la instal·lació respecte al nivell de soroll ambient existent a la 

zona. En aquest cas els nivell de sorolls mesurats associats a l’establiment mes el 

soroll residual sembla que compleixen en un cas i incompleixen en l’altre, de la qual 

cosa no es pot extrapolar que l’establiment incompleixi.  
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CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

Mitjançant la llei 6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 

la protecció del medi nocturn, es protegeix el medi nocturn garantint la il·luminació 

en les zones habitades. 

Segons aquesta llei, el territori es divideix en diferents zones segons la 

vulnerabilitat a la contaminació lluminosa. 

Zona E1 de màxima protecció que es correspon amb àrees coincidents amb espais 

d’interès natural. 

Zona E2 de alta protecció: corresponents a zones de sòl no urbanitzable. 

Zona E3 de moderada protecció corresponents a zones de sòl urbà o urbanitzable. 

Zona E4 de menor protecció ubicades en sòl urbà, d’ús intensiu a la nit. 

Com es pot veure al mapa dels serveis de medi ambient de la Generalitat de 

Catalunya, sobre zonificació lluminosa, centrat en aquest cas en el terme municipal 

de Banyeres, els terrenys de l’àmbit, es troben en part dins la zona 3 de moderada 

protecció, en l’espai en continuïtat amb la indústria existent i com zona 2 d’alta 

protecció en tant és un sòl encara no urbanitzat. En tot el terme municipal no hi ha 

cap zona de màxima protecció corresponent a sòls naturals. 
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2.2 MEDI NATURAL. 

Segons la cartografia d’hàbitats de Catalunya la zona és majoritàriament un àrea 

urbana industrial amb la vegetació ruderal associada. La part que limita amb el 

camí de Saifores encara manté una plantació de vinyes i la resta son conreus 

abandonats. 

No hi ha presents hàbitats d’interès comunitari, ni elements amb valors naturals a 

protegir. 
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2.3 DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DELS RISCOS 

RISC D’INCENDI FORESTAL. 

Al terme municipal de Banyeres del Penedès, la superfície forestal només 

representa el 10% de la superfície total del terme. Això fa que el risc d'incendi 

forestal no suposi un problema o un risc ambiental a considerar, com així es pot 

observar en el mapa de perill bàsic d’incendi forestal del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

 

 

 

RISC D’INUNDACIÓ 

Banyeres en un territori de plana drenat per cursos d'aigua de caràcter temporal i 

torrencial, tema d'especial importància que ha estat tractat específicament en un 

estudi d'inundabilitat annexat a la documentació del POUM en la qual queda de 

manifest que l’àmbit del Pla Parcial 7 no es veu afectat per les crescudes de les 

rieres que drenen el municipi. 

 

RISCOS GEOLÒGICS 

S’ha consultat els informes sobre estudi del risc de varis fenòmens geològics a 

Catalunya en el marc del projecte RISKCAT, impulsat pel Consell Assessor pel 

Desenvolupament Sostenible per tal de reflexionar sobre l’abast de determinats 
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riscos naturals a Catalunya, especialment aquells que tenen una major incidència 

en el territori. 

Segons els esmentats informes, Banyeres no és un municipi afectat per 

esfondraments ni subsidències del terreny i, en conseqüència, la susceptibilitat per 

generar-los és baixa. El mateix pel que fa al risc d’esllavissades. 

La zona presenta una activitat sísmica de molt baixa intensitat i la perillositat 

sísmica per a un període de retorn de 500 anys és també molt baixa. 

 

RISCOS TECNÒLOGICS 

Segons el TRANSCAT, el municipi de Banyeres del Penedès presenta un risc molt alt 

d’accident per transport de mercaderies perilloses per carretera. De fet el flux 

d’aquest tipus de transport per l’AP-7 i AP-2 al seu pas per aquest municipi és molt 

important, tal i com es pot observar en el mapa de protecció civil de Catalunya que 

es reprodueix a continuació: 
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El TRANSCAT, avalua el risc d’accident per transport de mercaderies perilloses per 

carretera i ferrocarril, i estableix l'estructura organitzativa de resposta dels serveis 

de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques, i de la resta 

d’organitzacions o entitats privades que intervinguin en la gestió d’una emergència 

per accident en el transport de mercaderies perilloses.  

Com a criteri general d’afectació pel risc, el pla TRANSCAT estableix una zona de 

500 metres definida al voltant de les vies on existeix un nivell de perill, per 

carretera o ferrocarril, important o molt important, distància que afecta la pràctica 

totalitat de l’àmbit. 

Aquesta zona de 500 metres és entesa com a zona de indefensió, que te importants 

limitacions pel que fa a la seva ocupació, si bé s'admeten, com es veurà més 

endavant, les previstes en el pla parcial que ens ocupa. 
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2.4 MEDI ANTROPIC 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. 

 

Element etnològic de cultura de 

secà. Al bell mig del terreny del 

PP7 Carretera del Vendrell hi 

trobem un barraca de pedra 

seca de planta circular 

associada al cultiu de vinya. 

Aquest element tot i sembla 

per la descripció el recollit al 

inventari de barraques de 

Banyeres del Penedès, en la 

fitxa num 37, en realitat no ho 

a jutjar per la imatge. 

 

 

Una zona del norest de l’àmbit queda inclosa en el àrea delimitada d’expectativa 

arqueològica corresponent al Jaciment nº9 entre Saifores i l’autopista, que segons 

la base de dades del departament de Cultura de la Generalitat (Arqueodades) es 

tracta d’un lloc d’habitació sense estructures, cronològicament situat des de Romà 

republicà a Romà alt imperi (-100 / 192). 
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La protecció del patrimoni cultural ve recollida en la normativa del POUM. 

Art. 138 Barraques 

 

Les barraques de pedra seca inventariades, a Banyeres, es consideren protegides i no es 

permetrà la seva destrucció o alteració formal amb elements constructius no tradicionals. 

 

Art. 178 Catàleg de béns a protegir 

1. És la relació de béns d'interès històric, artístic, arquitectònic, ambiental i paisatgístic,sobre  

els que cal establir mesures urbanístiques de protecció i preservar de la seva degradació. 

2. Estableix diferents grups d'elements a protegir, segons la naturalesa dels mateixos: 

• Elements construïts i àmbits urbans d'interès arquitectònic, històric i/o cultural de caràcter 

local. Tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993, de 30 de 

setembre, del Patrimoni Cultural Català. Formen part d'aquest grup els edificis i els conjunts 

urbans que s'incorporen amb fitxa específica en el document Catàleg de béns a protegir. 

Estan, així mateix, identificats gràficament en el plànol "0.5 Elements i àmbits 

subjectes a protecció especifica". 

• Elements arqueològics constituïts, en el cas de Banyeres del Penedès, per un àmbit 

d'expectativa arqueològica situat a l'oest de les Masies de Sant Miquel. És un àmbit específic 

delimitat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i sotmès al nivell de 
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protecció integral que l'hi assigna la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002, de 5 de març, 

Reglament de protecció arqueològica i paleontològica de Catalunya. 

Està identificat gràficament en el plànol "0.5 Elements i àmbits subjectes a protecció 

especifica" . 

Les llicències d'obres, o de qualsevol tipus, dins d'aquest àmbit, hauran de ser objecte 

d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 

podrà dictaminar la realització de sondatges arqueològics, per tal de delimitar el jaciment, i 

requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que l'actuació pot tenir en les 

restes arqueològiques. 

• Elements naturals o antropològics d'interès local, inventariats a partir de l'estudi 

ambiental i que consisteixen en fonts, barraques de pedra seca, marges, sèquies, 

itineraris, arbredes, etc. 

Tindran el nivell de protecció integral o parcial, en funció de la seva vàlua o interès. 

 

Art. 182 Condicions de protecció del patrimoni arqueològic 

1. Constitueixen àmbits de protecció del patrimoni arqueològic: 

a) Els que tenen reconeguda, com a tals, la categoria de BCIN 

b) Els que consten al Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya i que, juntament amb 

els anteriors, constitueixen la relació inclosa al catàleg que el POUM incorpora. 

c) Els que sense formar part dels dos grups anteriors, són àmbits que inclouen esglésies, 

ermites i altres edificacions antigues, com masies d'origen medieval, més el seu entorn 

immediat. 

2. Els jaciments estaran subjectes a les disposicions generals que per a la respectiva 

categoria estableix la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, de 30 de setembre, i el 

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic, amb caràcter específic, a les determinacions pròpies que acompanyin, si és el 

cas, les seves declaracions com a BCIN o BCll i, complementàriament, pel que es regula en 

les presents Normes urbanístiques. 

3. l'àmbit del jaciment serà: 

a) El determinat per la delimitació legalment establerta, si aquesta existeix. 

b) Cas de no estar delimitat, i fins que aquesta delimitació s'estableixi, serà l'àmbit abastat 

per un cercle de 100 m de radi des del punt de la troballa o del centre del bé immoble de 

referència. 
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Aquest cercle pot ajustar-se al parcel·lari si això no altera significativament el seu 

abast. 

4. Per tal de protegir possibles jaciments no documentats ni coneguts, la documentació del 

planejament derivat que es desenvolupi, haurà de contemplar i tenir en compte els 

resultats d'una prospecció arqueològica en el seu àmbit. 

En el cas que ja es conegui l'existència de jaciments arqueològics o àrees 

d'expectativa arqueològica en l'àmbit del planejament derivat que es redacti, 

aquest haurà de contemplar i tenir en compte, també, els resultats de les 

corresponents delimitacions arqueològiques. 

 

ALTRES EDIFICACIONS. 

Actualment una part de l’àmbit propietat i llindant amb l’empresa Esteve Química 

es troba ocupada per uns dipòsits de la instal·lació. 

 

 

 

 

Els serveis urbanístics es troben implantats a l’àmbit amb les següents 

característiques: 

El subministrament elèctric es fa per la línia d’alta tensió que creua l’àmbit de sud a 

nord i que actualment ja té una part soterrada amb derivació cap a l’estació de 

transformació que alimenta les actual instal·lacions. 
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Pel camí de Saifores circula una canonada d’aigua potable de subministrament que 

té actualment una escomesa a l’alçada de l’actual planta de producció. 

El sanejament també es recull pel camí de Saifores. A l’actual xarxa municipal cap a 

la depuradora s’aboquen les aigües residuals domèstiques i les procedents de 

l’activitat industrial assimilades a domèstiques, ja que són prèviament tractades a 

la pròpia planta de decantament i depuració de la indústria. 

Les aigües plujanes son abocades directament a la riera excepte en episodis de 

contaminació en que van a una bassa que passa a depuració juntament amb les 

aigües industrials. 

En paral·lel a la carretera TP 2125 existeix un traçat de fibra òptica que dóna servei 

a l’actual planta d’Esteve Química i també un traçat aeri de telefonia que passa pel 

camí de Saifores. 
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PAISATGE 

La zona en la que s’insereix l’àmbit d’estudi es troba per una banda confrontada 

amb la carretera i l’autopista AP7 i per l’altra amb el camí de Saifores, un gran 

contrast de paisatges. 

De fet aquest sòl industrial compost per les instal·lacions de Esteve Química, els 

terrenys del pla parcial i la indústria situada al nord formen un conjunt envoltat per 

sòl no urbanitzable (agrari) i infraestructures viàries: AP-7, TP-2125. 

En la zona de l’àmbit d’estudi, la dispersió d’edificacions i infraestructures 

proporciona al paisatge un caràcter des estructurat i fragmentat. 

Façana de l’àmbit a la TP 

 

 

 

Vista de la façana de l’àmbit (dreta) amb el camí de Saifores.
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Banyeres del Penedès pertany a la unitat de paisatge U27 Plana del Baix Penedès, 

segons classificació del catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, aprovat 

definitivament el 31/10/2010 (Edicte 28 de maig de 2010). 

En aquesta unitat amb un secular caràcter agrícola on s’hi han sobreposat, en 

alguns casos, activitats del sector serveis i del sector industrial donant lloc a un 

collage bastant anàrquic. No és classificat com a paisatge d’atenció especial en el 

catàleg. 

Destaquen com a principals trets distintius: 

La plana agrícola amb petites serres i turons de pendents molt suaus. 

Els conreus de vinyes que, cap al sud formen un variat mosaic amb conreus 

herbacis, oliveres, ametllers i garrofers. 

La presencia de nombroses infraestructures: les autopistes AP-7 i AP-2, la 

carretera N-340, la línia de ferrocarril convencional i l’autovia C-32. 
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3. DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS I ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ 

AMBIENTAL APLICABLES. 

3.1 OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL APLICABLES A L’ÀMBIT D’ESTUDI. 

4.1.1 Legislació ambiental aplicable a la modificació puntual. 

Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica.  

Llei 6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn 

Llei 9/2003 de 13 de juny de la mobilitat. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, d’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència 

en els edificis. 

Decret 328/88, d'11 d'octubre pel qual s’estableixen ordres de protecció i 

addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de 

Catalunya. 

Decret.283/1998, de 21 d'octubre de designació de les zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries 

Ordenança de regulació de la incidència de les activitats sobre l’entorn i el medi 

ambient. Annex 3 normativa POUM 

Ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions. Annex 6 normativa POUM 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

(PCAA), que deroga i substitueix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció 

integral de l’Administració ambiental (IIAA). Modificada per llei 9/2011 de promoció 

de l’activitat econòmica. 
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3.1.2 Plans i planejament concurrents. 

 Pla d’Ordenació Urbanística de Banyeres del Penedès. Aprovat 

definitivament el 4 d’abril de 2013. 

El sector de desenvolupament ve regulat a les normes urbanístiques: 

Art. 173 Sector PPU·7 "Carretera del Vendrell" 

 
1. Àmbit: 
Sòls situats al centre del terme municipal, recolzats en la carretera TP-2125 i el camí de Sant 

Miquel a Saifores,i confrontants amb dues industries existents. 

La superfície total del sector és de 86.666 m'. 
 
2. Localització: Plànol d'ordenació O.4h 
Coordenades UTM: x: 379003.7439; y: 4569736.7507 
 
3. Règim del sòl: Sòl urbanitzable delimitat. 

 
4. Objectius: 
- Preveure un desenvolupament urbanístic que permeti l'ampliació de la indústria existent. 
- Desenvolupar la gestió urbanística i dur a terme les obres d'urbanització necessàries. 
 
5. Condicions d'ordenació: 
El Pla parcial urbanístic que s'ha de formular establirà, entre d'altres, les següents 

determinacions: 
a) Ordenació general: 

El POUM no estableix una estructura d'ordenació indicativa. El Pla parcial urbanístic 
concretarà l'ordenació urbanística definitiva en coherència amb les determinacions del POUM 
respecte del sector i el seu entorn. 
b) Ordenació de l'edificació: 

L'ordenació de l'edificació es realitzarà, preferentment, prenent com a referència la tipologia 
edificatòria corresponent a la clau 7 de les Normes urbanístiques del POUM. 
c) Usos 
• Principals: 
Els que determini el Pla parcial urbanístic, preferentment els corresponents a la clau 7 de les 
Normes urbanístiques del POUM. 
• Compatibles: 

Els que determini el Pla parcial urbanístic, preferentment els corresponents a la clau 7 de les 
Normes urbanístiques del POUM. 
 
d) Aprofitament urbanístic 

- Índex sectorial d'edificabilitat resultant per a usos industrials: 0,60 m2 st/m2s 
- Índex sectorial d'edificabilitat resultant complementària per a instal·lacions tècniques, 
dipòsits i conduccions: 0,10 m2 st/m2s 

- Edificabilitat màxima: 60.666 m2 st 
 
e) Cessions mínimes: 
• Sistemes: 
Espais lliures públics: 8.667 m2 (10,00%) 
Equipaments: 4.333 m2  (5,00%) 

• Zones: 
Cessió lliure i gratuïta del sòl corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector, 
exempta de les càrregues d'urbanització. 
 
6. Condicions de gestió: 
El sistema d'actuació serà preferentment el de reparceHació en la modalitat de compensació 

bàsica. 
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7. Altres condicions: 

• El destí del sector serà, exclusivament, com a ampliació funcional de les instal·lacions 

industrials confrontants existents. 

• En el seu cas, per acord de la propietat del sòl, es podran refondre els sectors PPU-7 i PPU-

8 en un sol sector de sòl urbanitzable delimitat, amb els paràmetres i condicions respectius; 

la localització de les reserves conjuntes per a espais lliures públics es situarà prioritàriament 

en l'àmbit del sector PPU-8. 

• El desenvolupament urbanístic del sector haurà de garantir la implantació de tots els 

serveis urbanístics corresponents a la vialitat confrontant al camí de Saifores fins a la 

carretera TP-2125, coordinadament amb el sector PPU-8. A aquests efectes el sòl adjacent al 

sector, qualificat com a sistema viari té la consideració de "vinculat" al sector, d'acord amb 

l'establert a l'Art. 68.4b) del Reglament de la Llei d'urbanisme. 

• D'acord amb el que preveu l'Art. 122 del Reglament de la Llei d'urbanisme, el sector haurà 

de participar, mitjançant reparcel·lació econòmica, en els costos d'execució de les 

infraestructures hidràuliques de serveis urbanístics de caràcter general, necessàries per 

garantir el seu desenvolupament. A aquests efectes, el POUM delimita un àmbit d'actuació 

urbanística comú que comprèn tots els sectors en sòl urbanitzable i en sòl urbà, alxl com els 

polígons d'actuació urbanística en sòl urbà. 

• El planejament derivat que s'ha de formular tindrà en compte els criteris de risc químic en 

el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, establerts per la Direcció 

General de Protecció Civil, possibilitant, en el seu cas, l'ajust de l'àmbit sectorial a l'objecte 

de donar compliment a l'aplicació dels esmentats criteris. 

 

En general, la normativa del POUM presenta una sèrie de determinacions de caire 

mediambiental, recollides en la memòria ambiental i que es detallen a l’apartat 

dels objectius ambientals d’aquest document. 

 Pla territorial del Camp de Tarragona. Aprovat definitivament en data 

12/01/2010. DOGC núm.5559 de 03/02/2010. El POUM de Banyeres 

contempla aquest pla. 

El Pla, pel que fa al Baix Penedès aposta per no dispersar més els polígons 

industrials pel territori i concentrar l’activitat econòmica en tres ubicacions: al nord 

del Vendrell, en terme de Santa Oliva i de Bellvei; entre l’Idiada i l’autopista AP-2, 

en terme de la Bisbal del Penedès; i, si es garanteix un encaix correcte, al nord de 

l’Arboç, en terme de l’Arboç i de Banyeres del Penedès. Aquesta aposta per 
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l’activitat econòmica va lligada a una notable contenció dels creixements 

residencials (fora de la capital), cercant el reequilibri comarcal entre residència i 

treball. 

Pel que fa al creixement urbà, el pla aposta perquè la capital comarcal esdevingui 

una ciutat mitjana que pesi i aporti serveis al conjunt d’una comarca que ha crescut 

molt i els necessita, en conseqüència, s’assenyala per al Vendrell una estratègia de 

creixement potenciat. Proposa l’estratègia de creixement moderat, amb l’objectiu 

que es puguin atendre les necessitats endògenes i fins atreure una petita quantitat 

de població forània, per als nuclis d’Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, 

Bonastre, Calafell, la Bisbal del Penedès, la Juncosa de Montmell, Llorenç del 

Penedès, Masllorenç, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva. 

 

 Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 

31/10/2010 (Edicte 28 de maig de 2010) 

Entre els objectius de qualitat paisatgística específics per la unitat U27 Plana del 

Baix Penedès, que es proposen destaquem: 

 Unes façanes endreçades dels teixits urbans antics i moderns, tot 

mantenint una franja de separació ampla no ocupada per edificacions 

que permeti una transició gradual. 

 Un paisatge urbà compacte, sense dispersió d’urbanitzacions, 

polígons industrials, edificacions aïllades i espais intersticials 

abandonats. 

A nivell general el catàleg estableix 21 objectius de qualitat paisatgística per el 

Camp de Tarragona dels quals el número 11 fa referència als polígons industrials. 

Uns polígons industrials, energètics, logístics i àrees terciàries (comercials i d’oci) 

ubicats en zones visuals no preferents o notòries i dissenyats tenint en compte la 

integració amb l’entorn , especialment en els perímetres que confronten amb el sòl 

no urbanitzable. 

Para la consecució del qual es proposen tota una sèrie de mesures entre les que 

destaquem les d’aplicació en el Pla Parcial: 

 Minimitzar la il·luminació de les façanes dels polígons industrials que 

confronten amb sòls no urbanitzables. 



Pla Parcial Urbanístic 7 “Carretera del Vendrell” Banyeres del Penedès. Informe ambiental 

28 

 
M.R Serra Devecchi.- Biòloga col num 21.089-c. .Princesa, 55 Barcelona Tel 610321324  

 Posar una atenció especial en la localització de les sitges, en particular 

aquelles que es trobin a prop dels nuclis urbans. Evitar que aquestes es 

pintin de colors estridents o que siguin lluents. 

 Plantar franges arbrades als límits dels polígons industrials que confronten 

amb sòls no urbanitzables i sòls urbans. 
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3.1.3 Objectius ambientals a aplicar al Pla Parcial Urbanístic. 

En aquest apartat es recullen els objectius ambientals que ha d’assolir el Pla Parcial 

i que venen determinats per les diferents obligacions de caire ambiental 

contingudes principalment en la normativa del POUM i la legislació ambiental 

d’aplicació tant en la formulació del pla parcial com en etapes posteriors del 

desenvolupament. 

POUM 

1. Disseny de les zones verdes públiques seguint criteris de sostenibilitat, 

incorporant espècies autòctones per tal de reduir el consum de l’aigua. Segons 

criteris establerts en normativa del POUM Art. 86.4 pel que fa a espècies a utilitzar, 

reutilització d’espècies preexistents i reducció del consum d’aigua pel reg. 

2. Espais lliures d’edificació enjardinats seguint criteris de sostenibilitat amb 

espècies autòctones ben adaptades a les condicions hídriques regionals. 

3. Ordenació seguint criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l'ús de les 

energies renovables i evitant elements de contaminació acústica i lumínica. Articles 

16 i 17 normativa POUM. 

4. Compliment dels aspectes d’estalvi i eficiència del decret d’ecoeficiència en els 

edificis. En els aspectes que siguin d’aplicació a les edificacions a construir. Article 

21 normativa POUM. 

5.Compliment de la compatibilitat dels usos amb l’entorn. Articles 66 a 69 

normativa POUM. 

6. Urbanització d’acord amb l’establert a l’article Art. 95.5 de la normativa del 

POUM: Soterrament de les esteses elèctriques i xarxes separatives en els sistemes 

de clavegueram. 

L'enllumenat públic i viari dissenyat per garantir l'estalvi i l'eficiència energètica i la 

reducció de la contaminació lumínica. 

7. Els nous sectors industrials, que es desenvolupin mitjançant instruments de 

planejament derivat, hauran de presentar, d'acord amb el que fixa la llei 6/2001, 

d'impacte ambiental, la documentació necessària per tal d'avaluar si és preceptiva 

l'avaluació d'impacte ambiental. (Art. 160.10). 
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8. Els Plans parcials urbanístics inclouran documentació acreditativa de la 

disponibilitat de recursos hídrics, energètics i de tractament de les aigües residuals 

per a les necessitats que generin. (Art. 160.5) 

9. En totes les construccions, caldrà incorporar al projecte executiu un pla de gestió 

de residus de la construcció i d'obra d'acord amb la normativa vigent en matèria 

dels enderrocs i altres residus de la construcció (quantificació de residus, tipologia, 

fases d'obra, reciclatge, gestor utilitzat, etc.).  (Art 21.4). 

10. Els edificis, de qualsevol tipus o ús que en no ocupar la totalitat de la parcel·la, 

deixin espai lliure de la mateixa, susceptible de ser enjardinat, arbrat, etc. Hauran 

d'incloure en el projecte constructiu una cisterna o dipòsit preparat per a recollir i 

emmagatzemar aigua de pluja per ser utilitzada per regar, degudament equipada 

amb la instal·lació necessària per aquest ús. (Art.41) 

11. Protecció de les barraques (Art. 138) i del patrimoni arqueològic (Art. 182). 

12.Condició específica pel desenvolupament del PP 7 "Carretera del Vendrell" El  

establerta en la corresponent fitxa. Aquesta va ser introduïda com conseqüència de 

l'informe sobre el POUM que va emetre la Direcció General de Protecció Civil. 

El planejament derivat que s'ha de formular tindrà en compte els criteris de risc 

químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, establerts 

per la Direcció General de Protecció Civil, possibilitant, en el seu cas, l'ajust de 

l'àmbit sectorial a l'objecte de donar compliment a l'aplicació dels esmentats criteris. 

Criteris de control de la implantació de nous elements vulnerables 

compatibles amb la gestió del risc químic en el transport de mercaderies 

perilloses per carretera i ferrocarril. Instrucció tècnica de la DGPC de data 

2 de desembre de 2013. 

Estableix els criteris que han de fonamentar els informes que el personal de la 

Direcció General de Protecció Civil ha de tenir en compte en relació amb les 

condicions mínimes que han de complir els nous desenvolupaments urbanístics que 

es vulguin instal·lar dins les zones identificades com de risc químic en el transport 

de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.  

Estableix les construccions i/o activitats vulnerables compatibles en zona 

d'indefensió: 

 Activitats econòmiques incloses dins les seccions A, B, C, D, E i 1 de 

la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-93) que no 
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s'ubiquin en establiments oberts al públic vulnerables amb l'aplicació de 

determinades mesures preventives. Aquestes activitats han d'aportar 

una declaració responsable del promotor a incloure dins el document 

urbanístic final on es fara constar que les futures activitats: 

- Han de disposar, en el tràmit administratiu corresponent, d'un 

compromís de formació bàsica en protecció civil que pugui 

assegurar una autoprotecció professionalitzada per accidents amb 

matèries perilloses als seus treballadors. 

- Que els edificis d'aquestes activitats han de presentar 

característiques estructurals o disposar d'espais de confinament, 

segons escaigui, que assegurin la capacitat de protecció deis 

treballadors davant els escenaris de núvol toxic i BLEVE així com, 

en la mesura del possible, evitar la confrontació de l'activitat a 

línia viaria o ferroviària per tal de reduir l'exposició al perill. 

 Els espais lliures públics (parcs, jardins, zones verdes, espais per 

l'esbarjo, lleure i l'esport) sempre que compleixen alhora les següents 

condicions que: 

- El seu disseny eviti grans aglomeracions de persones.  

- No s'hi instal·lin parcs infantils, àrees de joc o qualsevol altra 

destinada a població especialment vulnerable. 

- No s'hi realitzin activitats de caire lúdic, com per exemple: fires, 

exposicions, activitats esportives, concerts, zones de pícnic, zones 

d'acampada, etc amb una assistència igual o superior a 1000 persones. 

 Infraestructures (vials, línies elèctriques, vies de comunicació, ... ).  
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4. ORDENACIÓ PROPOSADA. 

 

 

ZONIFICACIÓ 

 

 

Sup. 

(m2) % 

Espais lliures 11.699,2 13,50 

Equipaments 6.501,0 7,5 

Viari 7.879,1 9,0 

Serveis tècnics 37,6 0,1 

Protecció de 

sistemes 
791,2 0,9% 

Sòl edificable 59.758,10 69,00 

TOTAL ÀMBIT 86.666,0 100,0 

  Viari vinculat a l’execució de 

l’àmbit 
4.197,2 
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Distribució indicativa de les illes edificables 

 

 

illa Ús 

1 Magatzems 

2 Serveis tècnics 

3 Oficines i laboratoris 

4 Matèries primes 

5 Magatzems 

6 Producció 

7 Producte acabat 

8 Cristal·lització 

9 Serveis generals i dipòsits 

10 Planta pilot 

11 Instal·lacions especials 

 

El pla parcial urbanístic nº 7 carretera del Vendrell s’ha delimitat com un àmbit 

destinat a permetre el desenvolupament de l’activitat industrial de l’empresa Esteve 

Química S.A, titular de la planta de producció de productes químic -farmacèutics 

existent i llindant amb l’àmbit amb la qualificació de sòl urbà industrial clau 7 del 

POUM de Banyeres del Penedès. 

Les cessions per equipament en un única porció de terreny situada a l’altra banda 

de la carretera, minimitzant l’afectació que en pugui tenir l’activitat industrial sobre 

el futur equipament, tot i que amb les restriccions d'usos per la seva proximitat a 

l'autopista amb nivell alt d'accident en el transport de mercaderies perilloses.  

L’espai lliure públic es localitza en paral·lel a la traça de la TP2125 el que crearà 

una franja de separació visual i acústica.  

L’accés actual de la carretera TP 2125 a les instal·lacions d’Esteve es manté però 

com accés secundari. L’accés principal pera a persones i mercaderies es proposa 

pel Camí de Saifores, a urbanitzar amb l’ample de 13m, des de la seva intersecció 
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amb la TP 2125, actualment urbanitzat amb una rotonda, fins al límit nord de 

l’àmbit. 

S’incorpora com a vial vinculat a l’execució del pla parcial, l’antiga traça de la TP 

2125 i la part d’accés al nucli de Saifores a mode de vial annex a la reserva 

d’equipament. 

Els espais a construir, destinats a magatzems i altres instal·lacions necessàries pels 

processos de fabricació de productes, es situen a banda i banda d’una nova 

accessibilitat oberta de forma perpendicular al nou accés, formant una sèrie de 

pastilles separades per carrers interns de 12m i 14 m d’ample, similars als existents 

en l’àmbit de sòl urbà.  

L’ordenació incorpora in situ, la barraca com a mostra de construcció lligada a 

l’espai agrari. 
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5.ALTERNATIVA CONSIDERADA 

A continuació es mostra una alternativa viable a la ordenació proposada, que, 

tenint en compte els paràmetres i condicions imposades pel planejament general, 

difereix únicament en la distribució del sòl edificable, que ve condicionada en 

aquest cas per la intenció de conservar la barraca in situ, en aquest cas equidistant 

al sòl edificable. 

Aquesta opció, aparentment més favorable per a la barraca, no permet l'ordenació 

més coherent de la proposta, tant pel que fa a la geometria i distribució del sòl 

edificable com de la vialitat interna respecte a la zona verda pública i el camí de 

Saifores.  

 

 

 
Sup. (m2) % 

Espais lliures 11.699,2 13,50 

Equipaments 6.501,0 7,5 

Viari 7.879,1 9,0 

Serveis tècnics 37,6 0,1 

Protecció de 
sistemes 

791,2 0,9% 

Sòl edificable 59.758,10 69,00 

TOTAL ÀMBIT 86.666,0 100,0 
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6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES I MESURES PER REDUIR, PREVENIR 

O CORREGIR-LOS. 

La implantació d'usos industrials amb 50.000 m2 de sostre te evidents efectes 

sobre el medi ambient que l'envolta. 

Per poder fer una estimació dels possibles efectes ambientals s'ha considerat com a 

model l'activitat existent únicament a mode d'estimació. 

L'ocupació de un espai de novo crearà un impacte paisatgístic que, en aquest cas 

en tractar-se de la compleció d'una zona ja industrialitzada es quantifica com a lleu. 

Propostes del Pla Parcial adreçades a minimitzar l'impacte paisatgístic son: 

 La posició de la zona verda pública a mode de pantalla visual i acústica 

respecte dels eixos de visibilitat 

 El tractament del camí de les Saifores, amb plantació d'arbrat tot al llarg 

i la urbanització del mateix com a via pacífica (30 km/h) amb carril per 

a circulació de bicicletes. 

 El soterrament de les esteses aèries elèctriques i telefòniques existents. 

La posada en marxa d'una nova activitat industrial sempre suposa una incidència 

sobre determinats factors ambientals que en el procés de llicència d'activitat 

s'haurà de valorar sobre tot pel que fa a les emissions a l'atmosfera, el consum de 

recursos i el soroll. 

El pla parcial, no obstant fa una estimació de la demanda de recursos per basant-se 

en el consum de la planta actual. 

Demanda d'aigua 

Aigua Potable Municipal  

Consum promig 140,00 m3 equivalent a un consum de 5,83 m3/hora.  

Consum punta, 165 m3 /dia, equivalent a un consum de 6,87 m3/ hora, 

resultat de multiplicar per 5 la producció actual i sumar-hi el consum de les 

noves instal.lacions d’oficines i laboratoris.  

Aigua procedent de depuració biològica  

Consum promig 5.838 m3 / dia  

Consum punta 147,94 m3 / dia  
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Aigua procedent del pou  

Consum promig 22,28 m3/ dia  

Consum punta 57,53 m3/ dia que es manté en el futur respecte del consum 

actual. 

Demanda energia elèctrica. 

El consum estimat per la nova planta de producció, laboratoris i oficines preveu 

contractar 2.600 kw /h addicionals de potència equivalent a 60w per m2 de sostre 

edificable.  

Això representa la previsió d’un consum promig diaris de 26.417 kw/dia amb 

previsió de puntes de fins a 32.000 kw/dia en un període de 12 hores.  

Igualment es preveu una xarxa de distribució de baixa tensió per l’enllumenat dels 

vials públics que tindrà un quadre de comandament en la ET prevista al camí de 

Saifores 

Pel que fa a la prevenció de vessaments de substàncies contaminants, la planta 

actual disposa d'un sistema de depuració de les aigües residuals industrials, i de les 

plujanes en cas de vessament, abans del abocament que s'ampliarà a les noves 

instal·lacions tal i com es pot veure en els plànols corresponents. 

L'augment de mobilitat queda avaluat en el corresponent estudi adjunt al pla 

parcial i s'estima en uns 2.600 viatges diaris, entesos com 1.300 d'entrada i els 

corresponents de sortida, que es realitzen repartits al llarg de totes les hores del 

dia ja que l'empresa desenvolupa la seva activitat durant les 24 hores pel que 

disposa de tres torns de jornada laboral. Per tant l'impacte en les hores punta es 

considera mínim. 

Com a mesures per a la mobilitat destaquen: 

 L’actuació sobre el camí de Saifores, que contribuirà en bona part a la 

millora del recorregut per a bicicletes previst en el POUM com a medi 

de transport local alternatiu al transport privat o públic de distàncies 

iguals o inferiors als 15 minuts de recorregut, que abasten la pràctica 

totalitat del municipi. 

 L'assumpció pel sector com a sistema general associat al planejament, 

els costos de la transformació del sistema general viari de l’actual camí 

de Saifores en una avinguda de 13m incloent l’adquisició dels terrenys 
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de propietaris tercers que no estan dins l’àmbit de sòl urbanitzable. 

Això representa per part dels promotors del pla, uns costos avaluats en 

1.244.819€ , bona part dels quals són atribuïts a la millora general de 

la mobilitat del municipi. 

 El condicionament del vial d’accés a la reserva d’equipament, com a 

viari vinculat a l’execució del pla. 

S'hauria de considerar també una mesura preventiva de l'impacte ambiental el fet 

que l'empresa promotora del pla parcial i titular de l'activitat, Laboratoris Esteve, 

S.A.,  amb important projecció internacional, compleix amb escreix tots els 

estàndards de qualitat i excel·lència tant pel que fa a la seguretat, com al respecte 

del medi ambient en tot el que fa referència als processos productius que queda 

recollit i publicat en una exhaustiva memòria anual de sostenibilitat. 

La indústria existent reporta les dades de emissions de substancies contaminants a 

la Comissió Europea i a l'Agència Mediambiental Europea que publiquen una base 

de dades E-PRTR amb les emissions de totes les activitats econòmiques que emeten 

o generen substàncies d'una determinada llista.  



Pla Parcial Urbanístic 7 “Carretera del Vendrell” Banyeres del Penedès. Informe ambiental 

39 

 
M.R Serra Devecchi.- Biòloga col num 21.089-c. .Princesa, 55 Barcelona Tel 610321324  

7 . VALORACIÓ I SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA PARCIAL. 

La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, estableix els objectius del tràmit d’autorització ambiental de les 

activitats. 

Article 13 

Finalitats de l’autorització ambiental 

a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl que produeixen les activitats i, 

alhora, fixar les condicions per a gestionar correctament aquestes emissions, a més a més de prendre en 

consideració el consum dels recursos naturals i l’energia, i, particularment, pel que fa a les activitats de 

l’annex I.1, tenint en compte l’aplicació de les millors tècniques disponibles. 

b) Establir totes les condicions, mitjançant un procediment que asseguri la coordinació de les diferents 

administracions públiques que intervenen en l'atorgament de l'autorització, per a garantir que les 

activitats sotmeses a la Llei en compleixen l'objecte. 

c) Disposar d'un règim de prevenció i control de la contaminació que integri en un sol acte l'avaluació i la 

declaració d'impacte ambiental, les autoritzacions sectorials en matèria de producció i gestió dels 

residus; d'abocament a les aigües continentals, inclosos els abocaments al sistema públic de sanejament 

d'aigües residuals, i els abocaments des de terra cap al mar; les determinacions de caràcter ambiental 

en matèria de contaminació atmosfèrica, i l'autorització d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

L’autorització ambiental i l’avaluació d’impacte ambiental seran probablement 

requisits per a l'obtenció de la llicència de funcionament la la futura activitat. 

Aquests estudis hauran de valorar i justificar els aspectes derivats del funcionament 

de l'activitat com ara emissions contaminants i consum de recursos naturals amb 

aportació d'informació precisa.  

D’aquesta manera s'entén posposada la valoració dels objectius plantejats en el 

POUM i recollits en l’aparat d’objectius ambientals aplicables números 4 i 8 

referents a l’ecoeficiència i la disponibilitat de recursos, a part també de garantir la 

sostenibilitat pel que fa a emissions d’aire i residus en la fase de funcionament. 

El pla parcial garanteix la conservació de la barraca. En aquest sentit es proposa el 

manteniment in situ, tal i com es pot veure en els plànols de la proposta. 

Els terrenys han estat en anys anteriors objecte d’extracció d’àrids, raó per la qual 

no és possible detectar cap tipus de jaciment arqueològic, pel que es considera, 

juntament amb el poc abast dins de l’àmbit, que no és d’aplicació el contingut en 

l’article 182.4 de la normativa del POUM, pel que fa a la necessitat de realitzar una 

prospecció arqueològica. 
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El pla parcial recull en la seva normativa les determinacions de caire ambiental 

continguts al POUM i a implementar en el projecte d’urbanització pel que fa 

referència a l’enjardinament de les zones públiques i privades, la implantació de 

dipòsits de recollida d’aigües plujanes pel rec dels jardins privats, la gestió del 

residus de la construcció i el soterrament de les esteses elèctriques. Es garanteix el 

compliment introduint menció expressa en la normativa del pla parcial. 

L’ordenació contempla aspectes incidents en la millora paisatgística com ara la 

situació de la zona verda que fa pantalla envers recorreguts de visibilitat i la 

plantació d’arbrat en la façana de l’àmbit front al camí de Saifores i en els vials 

interns. 

La normativa incorpora les mesures proposades en el catàleg de paisatge del camp 

de Tarragona per la consecució dels objectius paisatgístics referents a polígons 

industrials. 

També s'implementen els criteris de la DGPC en relació a les construccions i 

activitats compatibles dins de la franja de protecció envers el risc d'accidents en el 

transport de mercaderies perilloses derivat de l'AP7. 

1. Establint a la normativa les limitacions al desenvolupament de la zona 

verda i l'equipament. 

2. El promotor del PP que és el titular de l'activitat a implantar ja disposa 

de un pla d'autoprotecció i confinament en l'activitat en funcionament. 

Aquest pla d'autoprotecció és fet en base al Decret 82/2010, de 29 de 

juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 

mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures i, per 

tant s'haurà d'ampliar a les noves instal·lacions. 

En general es pot concloure que l’ordenació presentada en el Pla Parcial nº7 

“Carretera del Vendrell” s’ajusta i recull les determinacions de caire ambiental 

contingudes al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que li son d'aplicació. 

 

Banyeres del Penedès, Febrer 2016.   

M.R. Serra. Biòloga (21.089-c) 


