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III.2. Biodiversitat 
 

III.2.1. Vegetació  
 

Vegetació potencial 
 

L’observació de les diferents comunitats vegetals presents al municipi de Banyeres del 

Penedès ha permès intuir amb força certesa la vegetació potencial, és a dir la què s’hi establiria 

en absència de pertorbacions i que es correspondria amb la vegetació originària en aquells 

indrets on no s’hagin desenvolupat processos de degradació irreversibles. Coneixent la 

vegetació potencial, poden plantejar-se amb molt més encert actuacions de restauració i millora 

dels hàbitats existents. 

 

La vegetació potencial del municipi de Banyeres del Penedès estaria formada per l’alzinar amb 

carrasques (Viburno-Quercetum ilicis subas. junipero quercetosum rotundifoliae) a la major part 

del territori i la màquia de garric i margalló (Oleo-ceratonion) en aquells indrets més assoleiats i 

amb els sòls més pobres i pedregosos, en els pocs afloraments rocosos al capdamunt de 

turons. Aquestes dues comunitats serien la vegetació climàcica pròpia del municipi.  

 

L’alzinar amb carrasques s’enriquiria amb alguna espècie de les rouredes seques en aquells 

indrets més frescals o propers als cursos fluvials. En les riberes dels cursos fluvials, 

especialment  la Riera de Sant Miquel, s’hi establirien comunitats permanents de ribera, com 

l’albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae) o potser els alocars (Vinco-vivitetum agni-casti), 

tot i que d’aquesta comunitat ja no queden mostres al municipi – sí que n’hi ha aigües avall, al 

terme de Santa Oliva. En aquells espais amb una certa humitat que ho permetessin, trobaríem 

les omedes (Hedero-Ulmetum minoris), que es farien també en l’espai de transició entre la 

vegetació de ribera i la vegetació forestal de la resta del territori. 

 
Vegetació actual 
 

Actualment, la vegetació natural del municipi està força malmesa i reclosa, de forma 

fragmentària i gairebé testimonial, en alguns punts concrets del territori, ocupant una extensió 

molt reduïda. La secular explotació agrícola i ramadera del territori, la més recent ocupació 

urbana i industrial i el pas de grans infraestructures ha motivat aquesta situació. Amb tot, 

encara es poden reconèixer algunes comunitats vegetals que, precisament pel seu caràcter 

testimonial, tenen un cert interés.  

 

Les principals comunitats vegetals presents a Banyeres del Penedès són les següents: 
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 L’alzinar amb carrasques (Viburno-Quercetum ilicis subas. junipero quercetosum 

rotundifoliae). 

 

L’alzinar amb carrasques actualment està reclòs a alguns marges entre conreus o entre 

aquests i les riberes dels cursos fluvials. Les poques taques existents, però, són veritables 

testimonis de la vegetació originària de Banyeres del Penedès i de la plana penedesenca, 

alguns d’ells força representatius i amb un grau de conservació notable.  

 

 
Foto nº57. A tocar de marges de camps i camins, o a les rieres, romanen exemplars isolats o 

bosquetons d’alzines  i carrasques, testimonis d’aquesta comunitat que va ser molt més 
abundosa. 

 

Els alzinars i carrascars estan catalogats com a Hàbitats d’Interès Comunitari inclosos en 

l’annex I de la Directiva 92/42/CEE de la Unió Europea. 

 

 Màquia de llentiscle i margalló (Querco-Lentiscetum). 
 

La màquia de llentiscle i margalló es troba fragmentàriament a punts el camí dels Colls, 

compartit amb Santa Oliva, a la zona anomenada el Coscollar (coscoll=garric Quercus 

coccifera, un dels elements vegetals propi de la màquia)  a l’est del casc urbà de Banyeres i 

acompanyant fragmentàriament algunes de les pinedes que es descriuen posteriorment. A les 

diferents taques es poden observar algunes de les espècies típiques d’aquesta comunitat com 

el mateix margalló (Chamaerops humilis), l’arçot (Rhamnus lyciodes) o la mata (Pistacia 

lentiscus) i el cuscó (Quercus coccifera).  
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Fotos nº58 i nº59. El garric (Quercus coccifera) i el llentiscle (Pistacia lentiscus) són dos dels 
arbusts propis de la màquia més comuns a Banyeres 

 

Els matollars rics en margalló, com la màquia, estan catalogats com a Hàbitats d’Interès 
Comunitari inclosos en l’annex I de la Directiva 92/42/CEE del Consell d’Europa.  

 

Del margalló, a més, n’està regulada la seva recol·lecció a partir de l’Ordre de 5 de novembre 

de 1985, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

 

La degradació d’aquestes comunitats climàciques (alzinars i màquies), deguda a diverses 

pertorbacions (rompudes, cremes, tales etc.), dóna com a resultat l’establiment d’altres 

comunitats secundàries pròpies de les diferents etapes de la successió natural. Entre aquestes 

cal destacar les següents, també presents en alguns indrets del municipi i ocupant també una 

extensió reduïda:  

 

 La brolla calcícola de romaní i bruc d’hivern (Rosmarino-Ericion). 

 

En aquelles zones on la vegetació original ha sofert pertorbacions (cremes, tales, etc.) o bé en 

en els indrets on s’han abandonat les terres de conreu, apareixen les brolles, una de les 

comunitats de les primeres etapes de successió. Formada per espècies arbustives com el 

romaní (Rosmarinus officinalis), el bruc d’hivern (Erica multiflora), les gatoses (Ulex parviflorus), 

etc., pot dur també un estrat arbori de pi blanc (Pinus halepensis).  
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Fotos nº60, nº61º, nº62 i nº63. El romaní (Rosmarinus officinallis), el bruc d’hivern (Erica 

multiflora), el romaní mascle (Helianthemum syriacum) i l’estepa blanca (Cistus albidus) són 
alguns dels subarbusts propis de les brolles presents a Banyeres 

 
La podem observar a la zona del bosc de la Fatela, i de la pineda propera a l’ermita de Santa 

Maria del Priorat. 

 

 Prats secs mediterranis (prats i llistonars) (Thero Brachipodetea). 
 
Prats de gramínies formats per l'abellatge (Hyparrhenia hirta) i el llistó (Brachypodium retusum). 

Aquest prats són els estadis finals de les comunitats de degradació, però acullen espècies de 

gran interès florístic, i a vegades es presenten com relativament dominants a les zones amb 

afloraments de roques calcàries.  En les vores i marges entre conreus poden establir-s'hi 

fenassars dominats pel fenàs (Brachipodium phoenicoides). 

 

Donada la seva importància dins la Unió Europea, estan considerats com a Hàbitats 
d'Interès Prioritari segons la Directiva Hàbitats, sempre i quan siguin formacions estables i 

específiques d’aquesta comunitat i no prats de primer estadi de regeneració sobre conreus 

abandonats.  
 

 Les pinedes són característiques de les successions mediterrànies.  

Estan formades per pi blanc (Pinus halepensis) i en el seu sotabosc hi podem trobar diferents 

arbusts i lianes. També, depenent de l’estat de successió de la pineda, des de plantes 

característiques de les brolles amb romaní fins a un sotabosc ric en alzines i espècies de 

l’alzinar. Aquests últims, amb el pas del temps i una gestió adequada, esdevindrien, finalment, 

els alzinars amb carrasques descrits anteriorment.  
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Foto nº64. El bosc de la Fatela és un exemple paradigmàtic de bosc-illa de turó enmig de la 

plana agrícola. 
 

La pineda de pi blanc és la formació forestal predominant i la que forma les zones forestals 

arbrades de més entitat del municipi, en forma de bosquets-illa enmig de l’espai agrari (Bosc de 

la Fatela,  bosc de la urbanització Els Boscos, alguns bosquets de dins el polígon de l’IDIADA, 

etc.) o resseguint alguns torrents com el de l’Albornar, en contacte amb fragments d’alzinar i 

vegetació de ribera. Les pinedes de pi blanc estan catalogades com a Hàbitats d’Interès 
Comunitari inclosos en l’annex I de la Directiva 92/42/CEE del Consell d’Europa. 

 

 Vegetació forestal de ribera: Alberedes (Vinco-Populetum albae) i Omedes (Hedero-

Ulmetum minoris).  

 

Tot i que serien les comunitats de ribera que ocuparien la major part de la riera de Sant Miquel i 

d’alguns trams de la resta de cursos fluvials del municipi, actualment només trobem una 

albereda d’una certa extensió entre Saifores i el Mas Jover.  

 
L'albereda. Formada per espècies com l’àlber (Populus alba), el saüc (Sambucus nigra) i, de 

forma més abundant al municipi, els freixes (Fraxinus angustifolia), l’actual estat de degradació 

dels cursos fluvials de Banyeres del Penedès provoca que, a part dels rodals esmentats, 

només trobem algun peu d’aquestes espècies de forma més o menys aïllada al llarg dels 

torrents del municipi.  També hi apareixen arbres al·lòctons com el plàtan (Platanus x 

hispanica), la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia). 
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Foto nº65. Al creuament del torrent amb el camí de la Casa Roja s’hi ha practicat una neteja de 
canyar al marge del torrent que permet apreciar els nombrosos freixes que s’hi desenvolupen. 

 

 
 

Foto nº66. Aigües avall, a l’alçada de la depuradora, dominen els peus de plataner al bosc de 
ribera. 
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A Banyeres, a més, aquesta comunitat es barreja sovint amb les omedes, que se situarien 

típicament més allunyades de la llera, allà on la capa freàtica no és tant superficial, entre les 

alberedes i els alzinars climàcics de la resta del territori. Per tant, les omedes ocuparien els 

espais intermitjos amb una certa humitat. Formades bàsicament per un estrat arbori d’oms 

(Ulmus minor), actualment les omedes estan molt malmeses, principalment a causa de la la 

grafiosi, malaltia que afecta als oms adults i que ha provocat la desaparició de la major part 

d’exemplars de talla important del municipi. Amb tot, encara resten alguns exemplars joves que 

provenen de rebrots dels exemplars afectats per la plaga. Els lledoners (Celtis australis) poden 

acompanyar aquests ambients. 

        
Fotos nº67, nº68 i nº69. L’om (Ulmus minor), el freixe (Fraxinus angustifolia) i l’àlber (Populus 
alba) són alguns dels arbres de ribera que es poden trobar al llarg de les rieres del municipi. 

 

Les zones on trobem la major part d’oms se situen també al llarg de la Riera de Sant Miquel. 

Entre aquest rec Major i el torrent  trobem alguns exemplars de roure (Quercus cerrioides), més 

abundants ja al terme de Santa Oliva, que se situen en l’espai intermedi entre la vegetació de 

ribera i els alzinars climàcics.  

 

Les alberedes i les omedes estan considerades com a Hàbitats d’Interès Comunitari 
inclosos en l’annex I de la Directiva 92/42/CEE del Consell d’Europa. 

 

Bardisses (Rubo-Coriaretum). 

 

Com a resultat de la degradació dels boscos de ribera apareixen sovint les bardisses, formades 

per arbusts com l'esbarzer (Rubus ulmifolius), l'arç blanc (Crataegus monogyna), els rosers 

salvatges (Rosa sp.), etc. Així, trobem bardisses i esbarzerars en molts trams al llarg dels 

cursos fluvials i també en vores i marges entre conreus. 
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Fotos nº70 i nº71. El roser silvestre (Rosa sp.) i l’arç blanc (Crataegus monogyna) són dos 

dels arbusts punxencs que podem trobar a les bardisses 
 

Altres comunitats lligades a les zones de ribera.  
 

En alguns punts concrets d'algun dels cursos fluvials, allà on s'entolla més l'aigua, poden 

formar-se alguns retalls de canyissars i bogars (Phragmition australis) i en zones amb aigua 

corrent, per exemple a l’alçada del creuament del camí de Saifores amb la riera de Sant Miquel, 

apareixen creixenars (Apietum nodiflori), indicadors d’aigües carregades de nutrients.  

 

En llocs similars, però sense entollament de l'aigua i alhora amb una certa humitat, hi trobem 

també alguna jonquera (Molinio-Holoschoenion). Les jonqueres mediterrànies són hàbitats 
d’interès comunitari. 

 

En alguns marges agrícoles i també a les riberes dels cursos fluvials, allà on el bosc de ribera 

ha desaparegut, apareixen els canyars (Convolvuletalia sepium), dominats per la canya 

(Arundo donax), espècie originària de l’Àsia Oriental que, gràcies als seus rizomes, és capaç 

d'expandir-se amb molta facilitat, ocupant l’espai propi de la vegetació forestal de ribera. 
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Foto nº72.  Els pocs trams amb circulació superficial d’aigua com aquest sota la resclosa 
permeten l’establiment de comunitats vegetals pròpies de zones humides 

 

 La vegetació de les zones agrícoles i les vores de camins. 
 
Resseguint les vores de camins i en espais degradats trobem les plantes pròpies de la 

vegetació ruderal. I en les zones conreades trobem les plantes adaptades al conreu, les quals 

formen part de la vegetació arvense.  

 

Plantes d’aquests tipus com les ravenisses (Diplotaxis), els plantatges (Plantago sp), les 

roselles (Papaver rhoeas), els grams (Cynodon) i moltes altres espècies formen un llistat prou 

ampli de plantes adaptades als entorns més humanitzats, d’una gran diversistat florística que 

va empobrint-se progressivament a causa dels pesticides i l'abús dels adobs químics.  

 

I és que, tot i considerar-se males herbes, moltes d’aquestes espècies, i també les que trobem 

en el conjunt de vegetació natural del municipi, poden arribar a ser de gran utilitat, tant pel seu 

valor ecològic com etnobotànic, ja que moltes d’aquestes espècies han estat utilitzades 

secularment per l’home per a múltiples usos. Per exemple, en un estudi  realitzat pel Grup 

Ecologista del Vendrell (2000)  en zones agrícoles properes a Santa Oliva van localitzar-se més 

de 50 espècies de plantes medicinals en les vores, marges de conreus i riberes enmig de 

l’espai agrari. 
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Foto nº73 i nº74. Les vinyes i les hortes intensives tenen diverses espècies vegetals ruderals 

associades. 
 

 
III.2.2. Hàbitats  
 

Com ja s’ha anat comentant en les descripcions de les diferents comunitats vegetals 

realitzades fins ara, algunes d’elles i altres espais del municipi són hàbitats d’interès comunitari 

segons la Directiva Hàbitats. Directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa, de 21 de maig de 

1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (popularment 

coneguda com Directiva Hàbitats). Transposada a l’Estat Espanyol en el Reial Decret 

1997/1995, de 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures per contribuir a garantir la 

biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre. 

 

La Directiva Hàbitats determina una sèrie d’hàbitats i d’espècies d’interès prioritari (necessiten 

mesures urgents i estrictes de protecció) i comunitari (necessiten indrets protegits on hi siguin 

presents), tot obligant als Estats membres a proposar una sèrie de Llocs d’Interès Comunitari 

(LICs), integrats a la Xarxa Natura 2000 europea, que garanteixin la conservació d’hàbitats i 

espècies. 

 

Tot i així, la petita extensió o el mal estat de conservació de les zones on es desenvolupen 

aquests hàbitats ha determinat que bona part d’ells no hagin estat catalogats oficialment a la 

Cartografia d’Hàbitats d’Interès Comunitari de la Generalitat de Catalunya. Així, segons la 

cartografia oficial a Banyeres del Penedès apareixen dos hàbitats d’interès comunitari. 

  
- el 9540 No prioritari (Pinedes mediterrànies), situat a l’extrem nord-est del terme 

municipal 

- iel 92A0 No prioritari (Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera), situat al llarg de la 

Riera de Sant Miquel. 
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La distribució d’aquests hàbitats és la que es pot observar a la figura que s’adjunta a 

continuació. 

 
Figura nº59. Hàbitats d’interès comunitari a Banyeres del Penedès 

hab. 9540
Pinedes mediterrànies

hab. 92A0
Alberedes, salzedes i altres 

boscos de ribera

Hàbitats interès comunitari

Font: Cartografia oficial DMAH , full 447 

Una altra Directiva d'especial importància en la protecció dels ecosistemes és la Directiva 
Marc de l'Aigua (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell). Aquesta Directiva 

preveu una gestió integrada de totes les masses hídriques que integren el cicle hidrològic: 

superficials, subterrànies i marítimes.  

 

Té per objecte (entre d'altres que no afecten aquest apartat): 

 la prevenció del deteriorament i la millora dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes 

terrestres i aiguamolls dependents dels ecosistemes aquàtics. 

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

 

És a dir, que té incidència directa sobre els ecosistemes de ribera i la seva delimitació. 
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A continuació, es mostra la distribució sobre el territori dels principals hàbitats de Banyeres del 

Penedès, segons la cartografia oficial del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el mapa d’usos del sòl del 2002.  

 
Figura nº60. Representació gràfica dels usos del sòl de Banyeres (2002) 

Usos del sòl de 2002

Urbanitzacions

Vinya

Fruiters de secà

Infraestructures viàries

Nuclis urbans

Bosquines i prats

Sòl amb vegetació escassa o nul·la

Bosc de caducifolis

Conreus herbacis de secà

Bosc d'aciculifolis

Zones industrials i comercials

 
Font: Bases SIG del DMAH (Classificació dels usos del sòl a Catalunya 2002) 
 

Tal i com s’observa, la gran majoria de la superfície del terme de Banyeres està ocupada per 

sòl agrícola i especialment per vinyes; fent que els hàbitats forestals quedin restringits a petites 

taques distribuïdes de manera heterogènia pel territori. 

  

 
 
III.2.3. Flora protegida i arbres d’interès 
 
 
D’entre tota la flora existent al municipi, només el margalló (Chamaerops humilis) gaudeix de 

protecció legal (Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora 

autòctona amenaçada de Catalunya, DOGC 493, de 12-12-84). 

 

No existeix cap arbre monumental declarat (Decret 214/1987 sobre declaració d’arbres 

monumentals, Decret 120/1989 sobre declaració d’arbredes monumentals), ni cap catàleg 

d’arbres d’interès local, o d’interès comarcal, al municipi de Banyeres del Penedès. Això no 

significa que no hi hagi alguns exemplars molt notables, començant pel propi om (Ulmus minor) 

de la Plaça de Banyeres i seguint per exemplars com els roures de la riera de Sant Miquel, o 

alguns dels arbres dels ajardinaments de masos antics com el mas Jover i el mas Roig. 
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Foto nº75. El margalló, única espècie de palmera autòctona europea, està protegida per la 
legislació. 

 
 
III.2.4. Fauna 
 
Com a resultat de la intensa transformació que ha patit i pateix l’entorn natural del municipi de 

Banyeres del Penedès, les comunitats faunístiques han patit un empobriment gradual i no 

acullen espècies de gran interès (situació similar a la descrita per a la vegetació) o propis 

d’ambients específics, tot i que la fauna de Banyeres del Penedès es pot considerar una mostra 

força representativa d’espècies lligades a l’espai agrari, cada cop més amenaçades, tant a 

Catalunya com al conjunt de la Unió Europea. 

 

Peixos 
 

Tot i l’actual inexistència d’espècies d’aquest grup en el municipi, cal destacar el testimoni de 

diverses persones, recollit a la memòria de l’Agenda 21 de Santa Oliva, que expliquen la 

presència de peixos, tant a la Riera de Sant Miquel com al Torrent de l’Albornar.   

 

Concretament, per les informacions apuntades, debia tractar-se del barb cua-roig Barbus 

hassii, propi dels cursos fluvials mediterranis, i que es troba regularment a la Riera de 

Marmellar. Amb tot, es desconeix si la seva presència era fruit d’alguna introducció amb 

exemplars procedents d’alguns cursos fluvials propers, però de més entitat per acollir 

poblacions de peixos, o bé es tractava de poblacions originàries dels cursos fluvials on es 

trobaven. En qualsevol cas, la sola presència d’aquesta espècie ens aproxima al bon estat de 
conservació en què estaven els cursos fluvials de Banyeres del Penedès i de la comarca, 
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fet que contrasta fortament amb la situació actual. Al mateix temps, però, ens aporta 

informació interessant sobre les potencialitats d’aquests sistemes naturals del municipi.  

 

Amfibis i rèptils 
 

Les poblacions d’amfibis i rèptils del municipi poden ser una representació prou vàlida de les 

poblacions que trobem en el conjunt de la plana penedesenca i en les zones muntanyoses del 

voltant. Així, també es veuen afectades per la progressiva urbanització del medi i la 
intensificació agrícola. Les pertorbacions sofertes en els cursos fluvials del municipi han 

agreujat encara més l’estat de conservació de moltes espècies. Tot i això, fins fa no massa 

encara se citaven força espècies, algunes de gran interès, en alguns punts del municipi. Una 

recerca més exhaustiva hauria de permetre detallar amb més precisió la presència o absència i 

l’estat de conservació actual de les diferents espècies. 

 

Estudis realitzats al torrent del Lluc (nom del torrent de Sant Miquel aigües avall del nucli de 

Santa Oliva), per exemple, s'hi havien localitzat, abans de les últimes pertorbacions (pas de les 

canonades, endegaments, ...), 17 de les 22 espècies d'amfibis i rèptils de la comarca (R. Ruiz, 

com. pers.). El Torrent, doncs, actuava clarament com a corredor ecològic que evitava 

l'aïllament de les poblacions de flora i fauna dels diferentes espais de la comarca, permetent la 

dispersió de moltes espècies, com per exemple el vidriol o bívia (Anguis fragilis), el qual 

arribava pràcticament fins al Vendrell resseguint les riberes del Torrent del Lluc.  

 

El treball anteriorment citat de la Xarxa d’espais naturals del Baix Penedès cita l’existència 8 

espècies d’amfibis a la comarca del Baix Penedès (1 urodel i 7 d’anurs) i de 16 espècies de 

rèptils (1 queloni, 9 lacèrtids i 6 d’ofidis). 

 

Tot i que no es disposa de dades concretes de la resta del municipi, és esperable que és 

localitzin, majoritàriament, en els altres cursos fluvials del terme i en les restes de vegetació 

natural, aprofitant també, moltes espècies, els marges i construccions de pedra seca com a 

refugis. Les diferents zones amb un cert grau d’acumulació d’aigua (fonts, basses, 

abeuradors,....) són imprescindibles pels amfibis. En la següent figura s'epecifiquen les 

espècies que han estat citades al municipi i la seva categoria de protecció segons el següent 

marc legal: 

 

- Llei 3/88 de protecció dels animals (DOGC núm. 967, 18/03/1988). Actualitzada per Llei 

22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals 

 

En el seu article 19 insta a les administracions perquè els instruments de planejament territorial 

i urbanístic assegurin la preservació, el manteniment i la recuperació dels biòtops i dels hàbitats 
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de les espècies protegides. Les espècies protegides per aquesta llei no es poden caçar, 

capturar, traficar, comercialitzar ni vendre parts o productes obtinguts a partir d'aquestes. 

 
- Real decreto 439/90 de 30 de març (BOE núm. 82, 05/04/1990) pel qual es regula el Catàleg 

Nacional d'Espècies Amenaçades, que classifica l'espècies amenaçades com "En perill 

d'extinció" o d' "Interès Especial". 

 

- Directiva Hàbitats. 

 

Directiva 92/42/CEE del Consell d’Europa relativa a la conservació dels hàbitats i de la fauna i 

flora silvestre. L’objectiu global de la Directiva hàbitats, descrit en l’article 2.1, és "contribuir a 

garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 

silvestres en el territori europeu dels estats membres".  Estableix les espècies que han de rebre 

una protecció estricta en el conjunt de la Unió Europea i les que requereixen la creació de 

Zones d'Especial Conservació. 

 
- Conveni de Berna.  

 
Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural de 19 de setembre de 

1979, ratificat per l'Estat Espanyol el 13 de maig de 1986.  

 

El seu article 6 prohibeix, per a la fauna estrictament protegida, qualsevol tipus de captura, el 

deteriorament dels seus llocs de reproducció o repòs, la pertorbació intencionada i la possessió 

i comercialització d'aquestes espècies, vives o mortes. 

 

  
Foto nº76 i nº77 Dragó comú (Tarentola mauritanica) i tòtil (Alytes obstetricans). 
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Taula nº60. Amfibis i rèptils citats al municipi i figures de protecció (per ordre taxonòmic). 

Marc de protecció legal Llei 3/88 RD 439/90 Directiva hàbitats Conveni de Berna
ESPÈCIES AMFIBIS

Gripau comú  Bufo bufo Protegida Protegida
Tòtil  Alytes obstetricans Protegida Interès especial Protecció estricta Estrictament protegida
Gripau d’esperons Pelobates cultripes Protegida Interès especial Protecció estricta Estrictament protegida
Gripauet  Pelodytes punctatus Protegida Interès especial Protegida
Gripau corredor Bufo calamita Protegida Interès especial Protecció estricta Estrictament protegida
Granota verda o comuna Rana perezi

ESPÈCIES RÈPTILS
Serp de ferradura Coluber hippocrepis Protegida Interès especial Protecció estricta Estrictament protegida
Dragó Tarentola mauritanica Protegida Interès especial Protegida
Vidriol o bívia Anguis fragilis Protegida Interès especial Protegida
Llargandaix ocel.lat Lacerta lepida Protegida Estrictament protegida
Sargantana ibèrica Podarcis hispanica Protegida Interès especial Protegida
Sargantana cuallarga Psamodromus algirus Protegida Interès especial Protegida
Serp llisa meridional  Coronella girondica Protegida Interès especial Protegida
Serp verda  Malpolon monspessulanus Protegida Interès especial Protegida
Serp blanca      Elaphe scalaris Protegida Interès especial Protegida
Serp d’aigua    Natrix maura Protegida Interès especial Protegida
Serp de collaret  Natrix natrix Protegida Interès especial Protegida

ESPÈCIES POTENCIALS D'AMFIBIS I RÈPTILS AL MUNICIPI

Font: Agenda 21 de Santa Oliva. Elaboració pròpia a partir de la informació recollida, el treball de camp i 

la legislació vigent. 

 

A partir de la taula anterior, pot deduir-se com la majoria de les espècies presents al 
municipi estan emparades per diverses normatives de protecció. Només la granota verda, 

abundant arreu, no gaudeix de cap tipus de protecció legal.  Destaquen d'entre els amfibis, pel 

seu grau de protecció, el tòtil, el gripau d’esperons i el gripau corredor, espècies que assoleixen 

altes categories de protecció en totes les lleis de referència. Aquestes espècies, com la majoria 

dels amfibis, requereixen espais on s’hi entolli aigua amb una certa periodicitat i permanència i 

es veuen molt afectades per l’abús de pesticides i la destrucció de marges i vores amb 

vegetació natural o de pedra seca, on cerquen refugi. 

 

  
Foto nº78 i nº79. Granota comuna (Rana perezi) i serp de ferradura (Coluber hippocrepis). 
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Aus 
 

En el context de la comarca del Baix Penedès, s’han comptabilitzat fins a 100 espècies 

nidificants, de les quals 11 són considerades espècies d’interès comunitari per l’Annex I de la 

Directiva Aus. 

 

En la taula següent es detallen les espècies d’ocells nidificants possibles al terme municipal de 

Banyeres del Penedès, segons dades pròpies62 i les recollides a la bibliografia63 o mitjançant 

consultes a naturalistes de la comarca. En ella s’especifica també la seva categoria de 

protecció segons la legislació autonòmica, estatal i comunitària. A més, s’esmenta el seu estat 

de conservació dins l'àmbit de la Unió Europea, segons el Birds in Europe. Their conservation 

status (Tucker&Heath 1994). 

 

El marc legal de protecció dels ocells, al marge dels preceptes citats anteriorment, és el 

següent: 

  

- Directiva Europea d’Aus.  

 
Directiva 79/409/CE, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres.  

 

En el seu annex I hi ha les espècies estrictament protegides i per les quals cal crear reserves 

per defensar els seus hàbitats. 

 
- SPEC. 

 

Fa referència a les espècies que, en el conjunt de la Unió Europea, s’han identificat com les 

que requereixen mesures de conservació segons el treball de Tucker & Heath (1994). Inclou 

quatre categories, en tres de les quals s’hi inclouen algunes de les espècies presents a 

Banyeres: 

 SPEC Categoria 2: Espècies que estan presents principalment a 

Europa i que tenen un estat de conservació desfavorable al continent. 

                                                 
62 Marc Robert, GEVEN 
63 Especialment a partir de les dades del primer l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya i 
Andorra (Muntaner et alt. 1984), adaptades tenint en compte l’estat actual de conservació del 
medi i els hàbitats presents al municipi. Una recerca específica sobre la fauna de Banyeres del 
Penedès permetria precisar molt més la informació aportada, tot i que sí que té interès com a 
referència del conjunt d’espècies amb presència més probable al municipi i de la seva 
importància. 



Agenda 21 de Banyeres del Penedès     Memòria 
Vectors ambientals  Biodiversitat 
                    
 

_____________ 
Limonium S.C.P. 

 
286

 SPEC categoria 3: Espècies amb poblacions no concentrades a 

Europa, però que presenten un estat de conservació desfavorable a Europa. 

 SPEC Categoria 4: Espècies que estan presents principalment a 

Europa, però que presenten, ara per ara, un estat de conservació favorable. 

 

De les espècies probablement presents a Banyeres del Penedès, cal destacar que al voltant 

d’un 25% estan incloses en el catàleg d’ocells pels quals és necessari establir mesures 
de conservació a nivell europeu (Tucker & Heath, 1994); sis amb la categoria SPEC 2 i onze 

amb la categoria SPEC 3.  

 

D’aquest conjunt d’espècies, cal tenir en compte que l’esmentat informe indica que les causes 
que més han incidit en la seva regressió són la intensificació de l’activitat agrícola 

(increment de l’ús de pesticides, eliminació de vores, marges i taques de vegetació natural), la 
degradació dels seus hàbitats transformant-los en zones urbanes i l’increment del trànsit 
rodat, que afecta negativament a algunes espècies.  

 

Els resultats preliminars de l’elaboració de la segona edició de l’Atles dels ocells reproductors 

de Catalunya (Estrada i Pedrocchi, 2000) també confirmen la regressió soferta en els últims vint 

anys per moltes espècies lligades a l’espai agrari. Per tant, podem concloure que un dels 
valors més importants a preservar, per garantir la protecció de la biodiversitat al municipi, és 
el seu espai agrari i el mosaic que forma amb els fragments de vegetació natural i la xarxa de 

cursos fluvials. 

 

  
Foto nº80 i nº81: Òliba (Tyto alba) i xoriguer (Falco tinnunculus), rapinyaire nocturn i 

diürn típic d’ambients agrícoles com el de Banyeres 
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Taula nº61. Ocells nidificants al municipi, figures de protecció i estat de conservació dins l'àmbit 
europeu.  

Llei 3/88 RD 439/90 Conveni de Berna SPEC
ESPÈCIE

Xoriguer Falco tinnunculus Protegida Interès especial Estrictament protegida 3
Perdiu Alectoris rufa * 2
Guatlla Cotunix coturnix * 3
Tòrlit Burhimus oeicdemus Protegida 3
Polla d'aigua Gallinula chloropus
Xixella Columba oenas * 4
Tudó Columba palumbus * 4
Tòrtora Streptotelia tutur * Protegida 3
Cucut Cuculus canorus Protegida Interès especial Protegida
Falciot Apus apus Protegida Interès especial Protegida
Òliba Tyto alba Protegida Interès especial Estrictament protegida 3
Xot Otus scop Protegida Interès especial Estrictament protegida 2
Mussol Athene noctua Protegida Interès especial Estrictament protegida 3
Mussol Banyut Asio otus Protegida Interès especial Estrictament protegida
Cucut reial Clamator glandarius Protegida Interès especial Estrictament protegida
Siboc Caprimulgus ruficollis Protegida Interès especial Estrictament protegida
Picot verd Picus viridis Protegida Interès especial Estrictament protegida 2
Cuallada vulgar Galerida cristatus Protegida Interès especial Protegida 3
Oreneta vulgar Hirundo rustica Protegida Interès especial Estrictament protegida 3
Oreneta cuablanca Delichon urbica Protegida Interès especial Estrictament protegida
Cuereta blanca Motacilla alba Protegida Interès especial Estrictament protegida
Cargolet Troglodytes troglodytes Protegida Interès especial Estrictament protegida
Rossinyol Luscinia magarynchos Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Bitxac Saxicola torquata Protegida Interès especial Estrictament protegida 3
Còvit ros Oenanthe hispanica Protegida Interès especial Estrictament protegida 2
Merla Turdus merula Protegida 4
Griva Turdus viscivorus * Protegida 4
Rossinyol bastard Cettia ceti Protegida Interès especial Estrictament protegida
Trist Cisticola juncidis Protegida Interès especial Estrictament protegida
Bosqueta Hipolais polyglota Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Tallareta cuallarga Sylvia undata Protegida Interès especial Estrictament protegida 2
Tallarol capnegre Sylvia melanocephala Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Tallarol de casquet Sylvia atricapilla Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Mosquiter pàl.lid Philloscopus bonelli Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Bruel Regulus ignicapillus Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Papamosques gris Muscicapa striata Protegida Interès especial Estrictament protegida 3
Mallerenga cuallarga Aegithalus caudatus Protegida Interès especial Protegida
Mallerenga emplomallada Parus cristatus Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Mallerenga petita Parus ater Protegida Interès especial Estrictament protegida
Mallerenga blava Parus caeruleus Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Mallerenga carbonera Parus major Protegida Interès especial Estrictament protegida
Raspinell Certhia brachydactylla Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Oriol Oriolus oriolus Protegida Interès especial Estrictament protegida
Capsigrany Lanius senator Protegida Interès especial Estrictament protegida 2
Gaig Garrulus glandarius *
Garsa Pica pica *
Estornell Sturnus vulgaris *
Estornell negre Sturnus unicolor * Protegida 4
Pardal Paser domesticus
Pardal xàrrec Passer montanus Interès especial Protegida
Gafarró Serinus serinus Protegida 4
Verdum Carduelis chloris Protegida 4
Cadernera Carduelis carduelis Protegida
Passerell Carduelis cannabina Protegida
Gratapalles Emberiza cirlus Protegida Interès especial Estrictament protegida 4
Cruidexell Miliaria calandra Protegida Protegida 4

Annex I

Directiva Aus

Annex I

OCELLS NIDIFICANTS AL MUNICIPI

Font: Elaboració pròpia a partir de marc legal vigent, l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra 

(Estrada i Pedrocchi, 2000), dades pròpies i Birds in Europe.Their conservation status (Tucker&Heath 

1994).. 

NOTA: * són les espècies cinegètiques incloses en l'ordre de 13 de juliol de 2001 abans 

referenciada. Marcades les espècies de protecció 2,3 de l'SPEC. 

 

A continuació, d’entre les espècies de més interès, en destaquem les següents, com a exemple 

de la situació en què es troben moltes d'elles: 
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-Cucut reial (Clamator glandarius). 

quest ocell, que juga un paper molt important com a controlador de les poblacions de garses 

La cri segura del cucut reial en la plana del Baix Penedès, i molt probablement en el municipi 

òrlit (Burihmus oeicdemus).  

s un dels ocells de més interès pel municipi, tot i que, a diferència de l’anterior, en els últims 

Malgrat que no està plenament confirmada la cria d’aquest ocell a Banyeres del Penedès, ha 

 
A

que parasita, ha sofert una forta regressió en tot el país en els darrers anys, tal i com ja ho 

confirmaven les dades preliminars del nou Atles dels ocells reproductors de Catalunya (Estrada 

i Pedrocchi 2000). L'Atles constata una reducció de fins un 60% de l’àrea de distribució que 

tenia aquesta espècie a principis dels anys 80.  

 

a 

de Banyeres del Penedès, li confereixen un interès especial. Aquest ocell es caracteritza per 

ser un bon representant de les zones agrícoles ben conservades, conformant un mosaic amb 

taques de vegetació natural i diferents tipus de conreu (fruiters, vinya, cereals, etc.).  

 

-T
 

É

anys -i també segons les dades preliminars de l’esmentat Atles- aquesta espècie ha augmentat 

la seva àrea de distribució.  

 

estat citat en època de reproducció per la zona de les Planes, a tocar la zona de l’Albornar. 

L’hàbitat d’aquesta espècie està format per zones agrícoles no intensives amb fragments de 

vegetació natural. Però l'àrea de l'Albornar està immersa en un procés de transfomació evident, 

fruit de la seva classificació com a sòl industrial. Dins el polígon de l’IDIADA també hi trobaria 

hàbitats favorables, en perill de desaparició per les contínues ampliacions de les instal·lacions.  
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Foto nº82 el torlit (Burhinus oedicnemus), au de costums nocturns i pròpia d’ambients 

extensius de secà, és una de les espècies de més interès present al municipi 
 

-Mussol banyut (Asio otus). 

 

Aquesta espècie s'ha localitzat reproduint-se per la zona del Mas Roig, en el terme de 

Banyeres. És un bon exemple d'espècie que necessita els bosquets illa existents enmig de la 

plana agrícola per reproduir-se i les zones agrícoles del voltant per caçar els micromamífers 

dels quals s'alimenta. Depèn, per tant, de la bona conservació del mosaic d'usos existents en 

l'espai agrari, evitant la simplificació del mateix. 

 

-Altres espècies. 
 

A més de les espècies que es reprodueixen al municipi o zones properes, hi ha moltes altres 

que poden observar-se en pas i migració o com a hivernants. Així, es té constància que alguns 

exemplars joves o subadults de duc (Bubo bubo) -el rapinyaire nocturn més gran de la 

Península- procedents de les muntanyes properes, utilitzen les rieres del municipi com a refugi 

abans d’establir-se en els seus territoris definitius. 

 

Entre les espècies migrants o hivernants cal destacar les següents:  

 



Agenda 21 de Banyeres del Penedès     Memòria 
Vectors ambientals  Biodiversitat 
                    
 

_____________ 
Limonium S.C.P. 

 
290

- Grua (Grus grus). Vistos alguns exemplars en migració alguns hiverns per la zona del 

camp d’aviació de Santa Oliva. 

- Cigonya blanca (Ciconia ciconia). Vista durant les seves migracions en diversos 

punts del municipi. 

- Fredulega (Vanellus vanellus). Visitant habitual en els hiverns més freds. 

- Blauet (Alcedo athis). S’observa amb relativa freqüència per la Riera de Sant Miquel 

durant les migracions. 

- Gaig Blau (Coracias garrulus). Observat amb certa regularitat per la zona del Camp 

d’Aviació durant les migracions. 

- Xivitona (Actitis hypoleucus). També s’observa amb relativa freqüència per la Riera 

de Sant Miquel durant les migracions. 

 

Mamífers 
 
Les poblacions de mamífers del municipi de Banyeres de Penedès són les pròpies de la major 

part de territoris de la terra baixa mediterrània, però disminuïdes a causa de l'estat de 

fragmentació i degradació de l'entorn natural de Banyeres del Penedès i la situació relativament 

llunyana de les masses forestals més importants situades a les serres litorals i prelitorals. Així, 

a la comarca del Baix Penedès s’han comptabilitzat un total de 33 espècies de mamífers 

silvestres diferents (4 insectívors, 11 quiròpters, 9 rosegadors, 2 lagomorfs, 5 carnívors i 2 

artiodàctils). 

 

A més de les espècies més habituals de micromamífers (gèneres Rattus, Mus, Apodemus, 

Crocidura) cal destacar, potser, la presència en alguns punts propers a la Riera de Sant Miquel 

del talpó (Microtus duodecimcostatus), cada cop més escàs a la comarca, i la rata cellarda 

(Elyomis quercinus), que possiblement encara es trobi en algun dels bosquets-illa o en les 

riberes forestades d’algun torrent. 

 

D’entre els mamífers mitjans-grans cal esmentar l’eriçó clar (Atelerix algirus), que ha estat 

trobat en diversos punts de la plana interior de la comarca.   

 

De l’esquirol (Sciurus vulgaris), es tenia constància de la seva presència al bosc de l’Albornar; 

probablement utilitzava el Torrent de l’Albornar o el Torrent Mal per desplaçar-se des de les 

zones forestals del Montmell, on és abundant, fins als bosquets de la plana. Actualment, 

l’extensió dels circuits de proves de la IDIADA ha afectat a bona part del bosc de l’Albornar i és 

probable que hagi desaparegut amb ell aquesta espècie i d’altres lligades als ambients 

forestals. 
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La llebre (Lepus europaeus) era abundant fins fa no massa anys, però ha patit una forta 

regressió a la comarca i ara està pràcticament exitingida al municipi. Més abundant si cal era el 

conill (Orictolagus cuninculus), que tot i que encara se’l localitza, les seves poblacions es veuen 

molt afectades per les diferents epidèmies que pateix aquesta espècie i per la pressió 

cinegètica. 

 

D’entre els mamífers carnívors, el més freqüent és la guineu (Vulpes vulpes), tot i que hi ha 

citacions més o menys recents de fagina (Martes foina), geneta (Genetta genetta), mustela 

(Mustela nivalis) i toixó (Meles meles) en diversos punts del municipi i zones properes. 

Aquestes espècies actualment deuen ser molt escasses, si és que no s’han extingit 

definitivament del municipi. Totes aquestes espècies de carnívors utilitzen prioritàriament els 

diferents cursos fluvials com a zona de refugi i de mobilitat i desplaçament, especialment si 

disposen d’una bona cobertura arbustiva i/o arbòria, raó per la qual es veuen molt afectats per 

la destrucció de la vegetació en aquests ambients. A més, la urbanització i el creuament de 

grans infraestructures provoquen l'aïllament progressiu de les seves poblacions i l’augment del 

risc d’extinció d'aquestes espècies, tant en l'àmbit local com comarcal. 

 

El porc senglar (Sus scrofa) apareix esporàdicament pel municipi, amb exemplars procedents 

de les zones de muntanya que baixen a la plana a la recerca d’aliment. També utilitza els 

torrents i rieres com a refugi provisional durant les seves incursions pel municipi.  

 

Finalment, no es disposa d'informació dels quiròpters (rats-penats) i caldria realitzar una 

recerca específica per conèixer l’estat de les poblacions de les espècies que es puguin trobar a 

Banyeres del Penedès. Cal tenir en compte que totes les espècies de quiròpters estan 

protegides per la llei 3/88 i moltes espècies gaudeixen, a més de, protecció d'àmbit europeu. 

 

Pel que fa a les figures de protecció que emparen a altres espècies, cal esmentar l'eriçó clar 

(Atelerix algirus), protegit per la llei de protecció dels animals (Llei3/88) com d' "Interès 

Especial"; també segons el decret 439/90 pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies 

Amenaçades i considerat com espècie d'interès comunitari que requereix una protecció estricta 

segons la Directiva Hàbitats64. 

 

Per últim, els carnívors (toixó, geneta, mustela i fagina), excepte la guineu, que és espècie 

cinegètica, no poden caçar-se i en el conveni de Berna consten com a espècies protegides. 

 

 
64 Veure referències completes de la normativa en els apartats anteriors 
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Fotos nº83 i nº84. L’eriçó clar (Atelerix algirus) i la mussaranya (Crocidura russula) són dos 

dels mamífers de menor mida del municipi de Banyeres 
 
 
III.2.4. Espais naturals 
 
Al terme municipal de Banyeres del Penedès a data d’elaboració del present informe ambiental 

no hi trobem cap espai natural de protecció especial (és a dir Parc Natural, Reserva Natural, 

Refugi de Fauna, Paratge Natural d’Interès Local o Paratge Natural d’Interès Nacional) tal i com 

els defineix la Llei 12/1985 d’Espais Naturals de Catalunya. 

 

Dins del municipi de Banyeres del Penedès tampoc no hi trobem cap espai d’interès natural 
protegit (EIN) que formi part del PEIN, segons la cartografia oficial de la Direcció General de 

Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  

L’Espai d’Interès Natural més proper és la Serra del Montmell. 

 
Tampoc trobem al terme de Banyeres del Penedès cap superfície afectada per la Xarxa Natura 

2000, segons les bases oficials de cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
d'acord amb la Directiva 79/409/CEE (afectació a ZEPAS) i la Directiva 92/43/CEE (afectació a 

LICS), ni tampoc hi ha cap superfície afectada pel nou projecte d’ampliació de la mateixa Xarxa 

Natura 2000.  

 

Tot i així, el treball Xarxa d’espais naturals del Baix Penedès65 determina l’existència d’alguns 

espais territorials de la comarca que tenen un especial interès pels seus valors naturals-

paisatgístics o la seva funció de connector, amb part del territori dins el municipi de Banyeres 

del Penedès. Aquests espais són els següents: 

 

Torrent del Lluc-Riera de Sant Miquel (codi espai:13) 

 

Espai fluvial que inclou al conjunt de torrents i rieres que desguassen a la Riera de la Bisbal pel 
seu marge esquerra a l’alçada del Vendrell i que articulen territorialment i paisatgística bona 

                                                 
65 GEVEN (2003). Xarxa d’espais naturals del Baix Penedès. Documentació de base pel Pla 
Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Inèdit. 
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part de la plana interior de la comarca. Cursos fluvials que presenten un estat de conservació 
variable segons els trams considerats, acullint alguns sectors on es localitzen, en relatiu bon 
estat de conservació, alguns fragments de bosc de ribera formats per alberedes (Vinco-
Populetum albae) i omedes (Hedero-Ulmetum minoris), amb espècies com els freixes (Fraxinus 
angustifolia) l’àlber (Populus alba), els pollancres (Populus sp.), els lledoners (Celtis australis), 
el saüc (Sambucus nigra), Arum italicum, etc. . També es destacable la presència d’alguns 
trams, força malmesos en l’actualitat, amb alocs (Vitex agnus castus) i altres espècies 
associades com Vinca major. Entre el domini del bosc de ribera i els conreus del voltant trobem 
en força trams una franja amb vegetació forestal formada per espècies de l’alzinar (Viburno–
Quercetum ilicis) amb un estrat arbori de pi blanc (Pinus halepensis). Pel que fa a la fauna 
destaquen algunes espècies lligades als espais fluvials com la polla d’aigua (Gallinulla 
chloropus), el rossinyol bord  (Cettia cetti) i d’altres que s’oberven de pas, com a migradors o a 
l’hivern com la xivitona (Actitis hypoleucos), el corriol gros (Charadrius hiaticula), el blauet 
(Alcedo athis), el martinet blanc (Egretta garzetta), l’esplugabous (Bubulcus ibis) o la becada 
(Scolopax rusticola). Entre els mamífers cal destecar l’important paper que juga aquesta xarxa 
fluvial com a refugi i connector entre els diferents espais naturals de la comarca i que permet la 
existència d’espècies com la guineu (Vulpes vulpes), el toixò (Meles meles), la mustela 
(Mustela nivalis) o el gat mesquer (Genetta genetta). També el porc senglar (Sus scrofa) 
aprofita aquests espais per desplaçar-se per la plana agrícola. La riquesa d’espècies d’amfibis i 
rèptils és considerable i destaquen per exemple el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el 
tòtil (Alytes obstetricans), el gripau corredor (Bufo calamita) o el gripauet (Pelodytes punctatus) 
entre els amfibis i les serps d’aigua (Natrix natrix i N.maura) o el vidriol (Anguis fragilis) entre els 
rèptils. Cal esmentar també que en alguns d’aquests cursos s’hi pescava a mitjans del segle 
passat, probablement barb cua-roig (Barbus haasi), fet que ens dona una idea del cabal i la 
qualitat de l’aigua que portaven i que contrasta amb el mal estat de conservació actual. 
 
Aquest espai incorpora el conjunt de cursos fluvials que un cop s’uneixen formant el torrent del 
Lluc desguassen a la Riera de la Bisbal pel seu marge esquerre dins la població del Vendrell. 
Els límits de l’espai s’extenen més enllà de la zona de domini públic hidràulic i conformen una 
franja de protecció al voltant de la llera principal d’uns metres d’amplada. 
 
 
Plana agrícola de Banyeres-Sta. Oliva (codi espai:14) 
 
Sector representatiu de la plana agrícola del Baix Penedès de gran valor paisatgístic i amb 
elements ecològics d’interès situat entre els termes de l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei i 
Sta Oliva. Interessant zona on es combinen conreus diversos (de vinya, fruiters i regadius) amb 
clapes de vegetació natural i elements de l’arqitectura rural de la pedra seca, configurant un 
paisatge en mosaic refugi d’algunes espècies lligades als entorns rurals  cada cop més 
escasses. Escampats per l’espai trobem alguns  boscos illa formats per un estrat arbori de pi 
blanc (Pinus halepensis) i carrasques (Quercus ilex rotundifoila) i amb espècies de les brolles 
calcícoles (Rosmarino - Ericion)  i els alzinars amb carrasques (Viburno-Quercetum ilicis 
subassoc.quercetosum rotundifoliae), que també ocupen alguns marges entre conreus. Entre la 
fauna cal destecar alguns ocells interessants com el cucut reial (Clamator glandarius) o la gralla 
(Corvus monedula), cada cop més rars en el conjunt de Catalunya i d’altres espècies nidificants 
com el  mussol banyut (Asio otus), el xoriguer (Falco tinnunculus), el mussol comú (Athene 
noctua), el siboc (Caprimulgus ruficollis) o l’òliba (Tyto alba). Destaquen també algunes 
espècies que se solen veure regularment en èpoques de pas o hivernada com la cingonya 
blanca (Ciconia ciconia), la grua (Grus grus) o el durbec (Cochotraustes cochotraustes). Pel 
que fa als mamífers podem esmentar la presència del toixó (Meles meles), la guineu (Vulpes 
vulpes) o l’eriçó clar (Atelerix algirus). Les serps blanca (Elaphe scalaris) i verda (Malpolon 
monspessulanum) i el llargandaix comú (Timon lepidus) entre els rèptils i el gripau d’esperons 
(Pelobates cultripes), el tòtil (Alytes obstetricans) i el gripau comú (Bufo bufo) entre els amfibis 
són alguns representants d’aquests grups presents  en l’espai. 
 
Diferents elements de l’arquitectura rural en pedra seca són freqüents en l’espai, que és creuat 
també per les carrerades de la Serra i el Camí Vell de Llorenç a l’Arboç. 
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L’espai s’ha delimitat incloent els espais agrícoles i forestals situats entre la carretera TP-2124 
de Banyeres a l’Arboç i el sector que resta entre la Riera de Sant Miquel i el Torrent de la 
Pallisseta, deixant fora els nuclis urbans existents. 
 
De resquitlló, el terme de Banyeres se situaria en la perifèria d’un altre espai proposat per 

formar part d’aquesta xarxa, anomenat Zona d’amortiment de la Riera de Marmellar (codi 10) i 

situat al marge dret d’aquesta riera. 

 

 

III.2.5. Connectivitat ecològica 
 
La fragmentació i la transformació dels espais naturals o humanitzats ha estat considerada en 

alguns llocs com la causa individual més important de la pèrdua de diversitat biològica66. 

Aquesta afirmació dramàtica té especial transcendència en un territori tan humanitzat i limitat 

com la plana del Baix Penedès. Banyeres del Penedès forma part d’aquest territori,  que, 

donada la seva orografia i situació estratègica, s’ha configurat com un corredor 

d’infrastructures. Recordem que el terme municipal de Banyeres del Penedès és creuat  per les 

infrastructures següents: 

 

- Autopista Ap-7, que passa pel nord-oest del municipi, amb un traçat general en sentit 

sud-oest/nord-est, i que parteix per la meitat la plana del Baix Penedès, separant les 

muntanyes del Montmell de les muntanyes litorals. 

- Autopista Ap-2, que passa pel límit nord-occidental del municipi i separa les muntanyes 

del Montmell de les muntanyes d’Albinyana i del Vendrell. 

- La xarxa de carreteres locals i provincials, entre les que destaquen la TP-2125, del 

Vendrell a Llorenç del Penedès, la TP-2124 de Banyeres a l’Arboç i la TP-2122 de 

Banyeres a Sant Jaume dels Domenys, i que divideixen la plana en mosaics. 

- La pròpia IDIADA i la urbanització el Priorat de Banyeres, donades les seves grans 

dimensions i la seva orientació est-oest, actuen com interruptors de la plana agrícola en 

el límit entre les muntanyes i turons de l’est i l’autopista Ap-7. 

- Fora del terme, però també actuant com a grans eixos de comunicació que fragmenten 

el territori tenim, des del nord i cap al sud, la via del Tren d’Alta Velocitat, la via del 

ferrocarril interior Sant Vicenç-Barcelona i la N-340. A més, en sentit nord-sud discorre 

la C-244. 

 

Convé recordar alguns aspectes importants, com el fet que la pròpia administració catalana, 

mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, sosté 

que:  
 

66 MALLARACH i CARRERA, J. (1994). Les xarxes de corredors biològics i ambientals als Estats 
Units d’Amèrica. Espais, monogràfic 39. 
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“Actualment, els objectius bàsics de la protecció de l’entorn natural s’emmarquen en la 

conservació de la diversitat biològica, la qual, al mateix temps, constitueix un dels elements 

centrals de les estratègies cap a  la sostenibilitat. El Conveni sobre la diversitat biològica 

assenyala que el requisit fonamental per a la conservació de la biodiversitat és la conservació 

in situ d’ecosistemes i hàbitats naturals, i el manteniment i la recuperació de poblacions 

d’espècies viables en els seus entorns naturals. (...) La comunitat científica ha evidenciat que la 

conservació dels espais naturals no es pot limitar exclusivament a la protecció d’un conjunt més 

o menys complet d’àrees aïllades físicament. Conceptes com el de la teoria de l’equilibri de la 

biogeografia de les illes, de l’hàbitat mínim viable, de la població mínima viable o el col·lapse 

faunístic (inviabilitat del manteniment de poblacions de fauna en espais naturals aïllats) han 

adquirit solidesa i constatació empírica. (...) Els espais naturals no són elements territorials 

simples i estàtics sinó estructures complexes(...); en general pot afirmar-se que la simple 

conservació de superfícies naturals aïllades no és suficient per garantir la viabilitat de les 

poblacions que en elles viuen (...) Evitar l’extinció d’espècies requereix prevenir la fragmentació 

excessiva dels seus hàbitats; conservar la diversitat biològica implica no només la conservació 

d’aquests hàbitats, sinó també un nivell suficient d’interconnexió (...) 

S’ha remarcat la necessitat de grans bandes de contacte connector-espai protegit, que en els 

connectors hi hagi representats tots els nivells de l’escala tròfica i que hi hagi una continuïtat 

natural connector-espai, i també el fet que un corredor biològic dissenyat per una espècie pot 

ser una barrera per  una altra. (...) Actualment la tendència és a afrontar la qüestió des d’una 

perspectiva més integral. Es tracta de mantenir nivells alts de permeabilitat en el conjunt del 

territori i, en aquest context, assegurar la connectivitat biològica entre els espais protegits.” 67.  

 
El propi text introductori del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ja assenyala la importància 

de la connexió entre els espais protegits: “els espais naturals no poden ser concebuts com illes 

relictuals, desconnectades del territori que les envolta. És necessària una planificació i una 

gestió integrades del territori global en que es troben immerses, buscant la connectivitat 

biològica i fins i tot la continuïtat física de manera que el sistema constitueixi una veritable xarxa 

(...)L’ ordenació territorial ha de preveure aquestes exigències ecològiques i protegir també 

aquells hàbitats naturals o seminaturals que, actuant a modus de passadissos o extensions 

d’altres formacions, contribueixin a la preservació de les zones o espècies més valuoses”. 

 

L’objectiu de la connectivitat biològica no només està recollit al PEIN sinó en altres documents 

de planificació i ordenació territorial com el propi Pla Territorial General de Catalunya, marc de 

coherència de tots els demés plans, programes i accions amb incidència territorial : “..els espais 

                                                 
67 Fragments de l’apartat titulat patrimoni natural: connexions biològiques de la Web del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
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d’enllaç i relació entre els espais del PEIN són aquells espais que estructuren una xarxa 

contínua i els incorporen en un sistema territorial més ampli (...) Convé tractar aquests espais 

com un sistema territorial integrat d’espais naturals que ofereixin un continu natural i d’aquesta 

manera assegurar la continuïtat de la taca de sòl no urbanitzable per tot el territori”. També el 

propi Pacte del Tinell, entre els seus compromisos no complerts, especificava la voluntat de 

redactar un “Pla Territorial Sectorial dels sistemes de connexió entre els espais lliures”. 

 

En la mateixa línia s’expressen els experts en connectivitat ecològica i paisatgística de 

Catalunya68 que, a més de consideracions a un nivell territorial més ampli, a nivell local 

proposen: 

 

“...Incorporar els criteris de connectivitat ecològica i paisatgística, de forma explicita i concreta 

(com ara la no coalescència dels nuclis urbans, industrials i comercials, el tractament de les 

vores o l’obligatorietat de considerar, com a requeriment, la permeabilitat de les gran 

infrastructures lineals) (...) en els plans directors urbanístics(...). 

Identificar els punts clau on és possible, amb mesures senzilles, recuperar la connectivitat 

ecològica, entre espais d’elevat valor. 

Considerar sempre els efectes sobre la fragmentació d’hàbitats i la connectivitat ecològica en 

els informes ambientals dels plans urbanístics, mentre la Llei d’Urbanisme de Catalunya no 

sigui revisada d’acord amb el punt anterior (...) 

Tenir present, en cas de dubte per aplicar algun dels punts anteriors, que hi ha un gran 

consens entre experts, tant a escala internacional com nacional, sobre la necessitat de 

considerar la connectivitat ecològica i paisatgística en els afers d’ordenació del territori, i que és 

aquest consens el que ha inspirat les propostes que formulem.” 

 

Quan un hàbitat es fragmenta, les diferents poblacions d’una espècie passen a formar una 

metapoblació: un model proposat per a la demografia i la distribució espacial de poblacions en 

paisatges fragmentats o molt heterogenis que assumeix que diferents poblacions aïllades estan 

interconnectades dins una única unitat demogràfica gràcies al moviment dels animals de 

manera que es recolonitzen les illes on hi ha hagut una extinció local i s’evita una extinció 

regional. 

 

En una estructura de metapoblació, composta per diferents poblacions distribuïdes en “illes” o 

taques d’hàbitat, els mecanismes de dispersió tenen un gran interès a l’estudi de la demografia 

 
68 Campney, R. Et al.(2003). Manifest d’Olot per a la salvaguarda de la connectivitat ecològica i 
paisatgística de Catalunya. Taller d’experts en connectivitat ecològica i paisatgística de 
Catalunya. Olot. 
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i genètica. Taylor (1997)69 defineix la connectivitat com una funció de la composició i 

configuració del paisatge i una funció de la facilitat relativa amb la que un organisme determinat 

es mou a través dels elements d’aquest paisatge. La connectivitat és un així un concepte clau 

que depèn de cada espècie i abasta el conjunt del territori. Baudry i Merriam (1998) fan una 

distinció entre connectància com una característica de la configuració espacial del paisatge i 

connectivitat, com aspecte funcional del paisatge i que depèn de les espècies i que a demés 

varia amb el temps en funció del tipus d’activitat de l’espècie70.  

 

Segons Xavier Mayor Farguell, la connectivitat ecològica s’entén com la qualitat de l’entorn que 

possibiliti la necessitat que tenen les espècies de desplaçar-se (en sentit ampli) de manera que 

puguin establir moviments de dispersió, migració i colonització de nous espais i, si és el cas, 

establir-s’hi. Per determinar la connectivitat, haurem de tenir en compte la permeabilitat 

ecològica (qualitat de l’entorn que possibilita i facilita els moviments ecològics a través seu), i la 

fragmentació per efecte de barrera (qualitat de l’entorn que dificulta els moviments ecològics a 

través seu). Els criteris que s’utilitzaran per estudiar aquesta connectivitat són la biodiversitat, la 

qualitat dels hàbitats, la complexitat, la pertorbació, la continuïtat, la proximitat i els espais 

fluvials. 

 

Així la connectivitat és funció de les propietats del paisatge (composició, mida, forma i 

disposició espacial dels seus elements), i les característiques (mida i mobilitat) de l’organisme 

que es mou per aquest paisatge. 

 

En el cas d’estudi, realitzarem una aproximació a la connectància segons el criteri de Baudry i 

Merriam. No es realitzarà un estudi específic lligat a la dinàmica de cada població de cada 

espècie i els seus requeriments biològics, ni tampoc un estudi de detall de la qualitat i 

distribució espacial dels diversos hàbitats. Aquest seria un exercici vàlid, potser, a nivell 

comarcal o subcomarcal. El que pretenem en aquest punt és, simplement, realitzar una reflexió 

escrita sobre l’estat actual i futura de la qüestió de fragmentació del territori, especialment lligat 

amb el nou planejament. 

 
Què es vol connectar? 
 
El primer que cal tractar en aquest punt és el següent: quins espais o àrees naturals volem 

connectar? 

 

 
69 TAYLOR, P.D. (1997). Empiricial exploration of landscape connectivity. COOPER, A. & J. 
POWER (eds.). Species dispersal and land use processes. Belfast, IALE (UK), 11-18. 
70 BAUDRY, J, & MERRIAM, .G. (1988). Connectivity and connectedness: funcionnal versus 
structural patterns in landscapes. SCHREIBER, K.F. (ed.) Connectivity in Landscape Ecology. 
Proc. 2nd IALE seminar. Münstersche Geographische Arbeiten 29: 23-28 
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La resposta pot ser ben senzilla: tots els espais del sòl no urbanitzable –i fins i tot aquelles 

zones verdes i espais lliures del sòl urbà o urbanitzable – que mantenen uns mínims valors 

naturals haurien de presentar formes d’interconnexió per poder assegurar la viabilitat i 

continuïtat dels processos ecològics.  

 

Realitzant una primera aproximació, a nivell regional observem com si realitzem una 

circumferència de 10 Kms de radi pivotan a Banyeres del Penedès únicament hi trobem els 

límits externs de dos espais protegits: l’espai de la serra del Montmell al nord i nord-oest i el 

Parc Natural del Foix al sud-est.  La connexió directa a través de la plana agrícola d’aquest dos 

espais està molt malmesa per la successió d’infrastructures de comunicació anteriorment 

citades. 

 

Apart, convé destacar-hi alguns espais lliures, la conservació dels quals és prioritària per a 

realitzar les funcions pròpies dels espais lliures en zones urbanes i en alguns casos per a 

garantir una mínima viabilitat dels processos ecològics. Bàsicament es tracta dels diversos 

boscos-illa, situats enmig de la plana agrícola i que, en molts casos, tenen continuïtat a través 

de les finques agrícoles intersticials, tot i que aquestes connexions poden ser més teòriques 

que reals – existència de vallats, finques transformades amb usos periurbans, resistència 

d’algunes espècies a utilitzar els espais oberts, vinyes conreades amb filat, camins asfaltats 

amb circulació ràpida, etc.  

 

 
Foto nº85. Retalls de masses forestals comunitats per camins, erms i espais agrícoles, són 

típics de la plana penedesenca 
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Així doncs i resumint, tindríem com a espais d’interès en el context d’una connectivitat 

ecològica, els següents: 

 

- El bosc de la Fatela, el bosc de la zona dels Turons, el bosc de l’ermita de Santa Maria del 

Priorat i la zona del Coscollar 

-El curs riberal i l’entorn no urbanitzat de la riera de Sant Miquel. 

-El bosc de l’Albornar. 

-L’entorn agrari de la part central del municipi. 

 

Els connectors 
 

Els elements del territori que analitzem a continuació i que presenten un potencial com a 

connectors ecològics són els següents: 

 

-els barrancs, torrents i rieres. 

-els territoris no urbanitzats ni freqüentats en general. 

 
Els dos barrancs que conformen aigües avall la Riera de Sant Miquel – el barranc del Gatell i la 

Riera de la Teuleria – són les úniques estructures naturals que crueen l’autopista Ap-7. Tot i 

discorrer en aquests punts per entorns molt humanitzats i prou urbanitzats, es confereixen en 

connectors de gran importancia que permeten cert trànsit de fauna entre les zones agrícoles de 

Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys, al nord, així com les estribacions de la serra 

del Montmell, amb les zones agrícoles de Santa Oliva, Banyeres, Bellvei i l’Arboç al sud. 

També la Riera de l’Albornar, que creua l’autopista Ap-2 i la IDIADA, permet certa connexió 

entre el triangle de plana aïllat a l’est de les autopistes Ap-7 i Ap-2 amb la resta de territoris 

circumdants. 

 

Quant als espais agrícoles, en el terme es configuren tres peces de territori que conformen 

espais intraconnectats.  

 

Un espai agrícola ampli es configura entre la carretera Tp-2125 a l’oest la via del ferrocarril al 

sud i est i la carretera Tp-2124 i l’autopista Ap-7 al nord, agafant termes municipals de 

Banyeres, Santa Oliva, Bellvei i l’Arboç.  Superada la Tp-2124, el territori agrícola  es va 

estretint fins a la confluència de la variant de Santa Margarida i els Monjos i l’autopista Ap-7, tot 

i que aquestes són creuades per la important riera de Marmellar.  Cal considerar, però, que 

dins l’espai esmentat alguns camins són asfaltats i funcionalment són petites carreteres locals, 

com el camí de Santa Oliva a Bellvei o el camí de l’Arboç. 
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Al nord de les autopistes, la zona de la Casa Murada es troba en un espai agrícola petit 

compartit amb els termes de Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès, que està limitat al 

nord per la T-240 i el continuum urbà de Llorenç del Penedès i la urbanització el Priorat de 

Banyeres. Una vegada superades aquestes carreteres cap al nord, a través de la riera de 

l’Albornar i la Riera de la Teuleria, existeix una bona connexió fins a les estribacions de la Serra 

del Montmell. 

 

L’espai banyerenc situat a l’oest de les autopistes es troba tancat pel conjunt d’infraestructures, 

on cal destacar també la important carretera C-244 i els accessos a la Bisbal del Penedès, amb 

la instal·lació d ela IDIADA al centre. Es tracta d’un ampli espai agrícola molt pla però totalment 

fragmentat on només la riera de l’Albornar , el torrent del Mal i la Riera de la Bisbal permetran 

certes mobilitats de fauna. 

 

III.2.6. Zones verdes i espais lliures 
 
La tipologia i dimensió de les zones verdes de Banyeres del Penedès és força variat; per una 

banda, tenim alguna mostra àmplia com és el Parc del Pujolet, inserit a la trama urbana, on 

s’ha conservat i integrat una pineda de pi blanc de dimensió relativament gran; per altra banda, 

zones verdes de mida petita en rotondes i parterres, o en àrees de jocs infantils. En general, es 

tracta de zones verdes on s’ha aprofitat la vegetació mediterrània i l’arbrat tradicional, amb 

poques àrees de gespa, i de distribució i característiques força heterogènies. 

 

La gestió de les zones verdes al municipi la realitza la cooperativa Ventall – que funciona amb 

treball de minusvàlids. Se li ha demanat tota una sèrie de dades respecte a la composició de 

les zones verdes però aquestes no han estat facilitades. El que sí és segur és que no existeix 

un inventari, com a tal, de les zones verdes i arbrat viari i de la vegetació que en forma part. 

 

Pel futur del municipi, és especialment important la definició del tipus de gestió i disseny de la 

nova zona verda que resultarà de la inserció a la trama urbana del bosc del Coscollar – 

catalogat com hàbitat d’interès comunitari . La preservació dels seus valors naturals actuals – 

gran presència d’alzines, gran diversitat florística – haurà de ser lligada al seu nou ús de lleure i 

possiblement educatiu. 
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Fotos nº86, nº87, nº88, nº89 nº90 i nº91. Sis exemples de zones verdes al municipi de 

Banyeres. A dalt, dos vistes properes de la zona del Bosc del Pujolet. Al centre a l’esquerra, 
pista esportiva i zona verda – sauló i oliveres – a Sant Miquel. Al centre a la dreta, zona verda 
que envolta la piscina municipal. Sota, a l’esquerra, vista llunyana del Parc del Pujolet, amb la 

seva important pineda. Sota  a la dreta, zona de jocs infantils – sorra i moreres – prop de la 
piscina municipal. 
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