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0. COMPLIMENT DELS INFORMES TÈCNICS MUNICIPALS de 28 de gener i 21 d’abril del 
2016, PREVIS A L’APROVACIÓ INICIAL 
 

En data 28 de gener de 2016, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va emetre un tercer 
informe previ al tràmit d’aprovació inicial i definitiva la qual, d’acord amb la legislació 
vigent, correspon al Municipi, amb informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona, amb el següent contingut: 
 
- - - 

Atenent la documentació presentada per vostè el passat 3 de desembre i amb registre 
d’entrada E/15/4241, corresponent al document refós que incorpora les deficiències de 
l’informe emès amb anterioritat en la tramitació urbanística del Pla Parcial PPU-7 
“Carretera del Vendrell”, i amb número d’expedient 0/15/026, els tècnics municipals, Sr. 
Joaquim Batista, enginyer i Sra. Mireia Barba, arquitecta, han emès l’informe que es 
transcriu a continuació: 
 
“SOL.LICITUD DE ESTEVE QUIMICA S.A., DE TRAMITACIO I APROVACIO, SI S’ESCAU, DEL PLA 
PARCIAL URBANISTIC DEL SECTOR PPU-7 “CARRETERA DE VENDRELL” 
INFORME 
 
ESTEVE QUIMICA S.A., ha presentat davant d’aquest Ajuntament, el 21 d’abril de 2015, amb 
registre d’entrada 1269, el Pla Parcial Urbanístic del sector PPU-7 “Carretera del Vendrell”, 
redactat per l’arquitecte Ramon Roger Casamada (Mileto, consultors urbanistes S.L.P.). A 
més, juntament al document de pla parcial han presentat el Document Ambiental estratègic 
(DAE), redactat per a biòloga, MR. Serra; l’Estudi de Mobilitat generada, redactat per 
l’arquitecte Ramon Roger Casamada i l’avaluació de viabilitat econòmica i financera 
l’informe de sostenibilitat econòmica del planejament redactat per l’arquitecte Ramon 
Roger i Casamada. 
 
L’1 de juliol 2015 es va emetre informe desfavorable fins a la incorporació en el document 
de les deficiències detectades. 
El 29 de juliol de 2015 Silvia Gil-Vernet ha presentat davant d’aquest Ajuntament, amb 
registre d’entrada ), el document refós que incorpora es deficiències de l’informe emes amb 
anterioritat, en suport  paper i digital. 
El 14 d’octubre 2015 es va emetre informe desfavorable fins a la incorporació en el 
document de les deficiències detectades. 
El 3 de desembre de 2015 Silvia Gil-Vernet ha presentat davant d’aquest Ajuntament, amb 
registre d’entrada 4241, el document refós que incorpora les deficiències de l’informe emès 
amb anterioritat, en suport paper i digital. 
El pla parcial es promou en desenvolupament del polígon de sòl urbanitzable, fixat en el pla 
general d’ordenació municipal, i s’ajusta als paràmetres preceptuats en aquest. 
Els objectius previstos en el POUM d’aquest sector son preveure el desenvolupament 
urbanístic que permeti l’ampliació de la industria existent i que es pugui desenvolupar la 
gestió urbanística duent a terme les corresponents obres d’urbanització. 
El destí del sector serà exclusivament per l’ampliació funcional de les instal·lacions 
industrials confrontants existents, encara que, per acord de la propietat del sòl es poden 
refondre els sectors PPU-7i PPU-8 en un sol sector de sòl urbanitzable delimitat, amb els 
paràmetres i condicions respectives, on la localització de les reserves dels espais lliures 
públics seran conjuntes i es situaran prioritàriament en l’àmbit del sector PPU-8. El Pla 
parcial que es pretén desenvolupar únicament fa referència a l’àmbit del PPU-7. per tant, a 
disposició dels espais lliures públics no tindrà una situació especifica prioritària 
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Encara que el Pla Parcial Urbanístic consta corn a propietat ESTEVE QUIMICA SA. en la 
documentació de l’esmentat Pla hi consten els títols de propietat. 
 
1. Anàlisi de la solució proposada i compliment de paràmetres urbanístics: 
La solució proposada respecta bàsicament les determinacions del POUM vigent concretades 
en els plànols d’ordenació i l’art 173, 103, de la Normativa, així corn la resta de paràmetres 
que li son d’aplicació. 
Pel que fa la sistema viari proposat, en conjunt aquest es considera acceptable. A més, s’ha 
de garantir l’accés a la parcel·la d’equipaments i transport públic respecte tots els itineraris 
segons l’establert i requeriments de l’estudi de mobilitat, si be en l’execució caldrà que es 
facin els entroncaments sencers amb la xarxa viària preexistent a cost dels promotors de 
l’actuació, I es coordini la seva execució completa en el mateix moment amb els sectors 
veïns. 
En base a l’estructura viaria assenyalada es disposa una zonificació formada per una zona 
industrial amb front a vialitat del carni de Saifores a part est de la TP-2125 per tal de donar 
continuïtat al creixement de la industria existent. 
Les reserves de sòl que s’estableixen per als sistemes d’espais lliures públics i equipaments 
comunitaris han de ser adequades a les necessitats derivades dels usos previstos per al 
sector. La configuració dels terrenys ha de ser adequada a llur funcionalitat. 
Les zones verdes es disposen al voltant del creixement industrial proposat excepte per la 
banda de la industria existent, separant la zona industrial de Nutripack amb la proposada I 
entre la TP-2125 i el creixement proposat. 
La zona d’equipaments es situa al límit oest del sector i de la TP-2125 que és la zona que 
queda separada del creixement industrial proposat. Cal tenir en compte, que aquest 
desenvolupament no té un creixement continu respecte a la trama existent sinó que està 
aïllada respecte als nuclis de població, malgrat que disposa de dos nuclis propers, Les 
Masies de Sant Miquel i Saifores. 
A més, la superfície destinada a equipaments s’ha reduït respecte l’anterior document i es 
de 6.501 m2 superior a la cessió mínima establerta de 4.333 m2. No obstant, la parcel·la 
d’equipaments esta afectada per les afeccions pròpies de carreteres que juntament amb la 
forma de llàgrima que té, pot dificultar a disposició de depèn a quin tipus d’equipament es 
destini i caldria definir a superfície lliure d’afeccions per considerar si és suficient o no. 
Aquesta disposició dels sistemes es considera adient. 
 
 
2. Classificació i gestió: 
El sector que es pretén desenvolupar mitjançant el Pla Parcial Urbanístic està recollit en el 
POUM vigent corn a sector PPU-7 “Carretera del Vendrell” del sòl apte per a ésser 
urbanitzat de l’esmentat POUM. 
El sistema de gestió serà preferentment el de reparcel·lació en la modalitat de condensació 
bàsica. 
 
3. Accessos: 
Tal i corn està plantejat el Pla Parcial Urbanístic, els accessos a la zona industrial i als espais 
lliures es realitzaran per l’actual accés de la TP-2125 i pel carni de Saifores a partir de la 
rotonda de Saifores, si be pel que fa a l’illa d’equipaments té front a la carretera TP-2125 
disposa d’accés per una vialitat posterior amb serveis que cal urbanitzar en la seva totalitat 
I disposar d’itineraris de vianants a ambdós costats. 
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L’Ajuntament de Banyeres opta per l’alternativa “B’ presentada i al portar els serveis a 
l’equipament des de Saifores caldrà urbanitzar aquest carni i considerar-ho corn a obres 
externes del sector a càrrec del promotor. 
Per tant al tractar-se duna zona d’equipaments s’ha de garantir l’itinerari de vianants, 
bicicletes i transport públic des de a zona industrial proposada, així corn garantir que dita 
vialitat s’urbanitzi en la seva totalitat La solució s’ha de reflectir gràficament en el 
document els 3 itineraris i ha de disposar del vist i plau de carreteres pel que caldrà sal 
licitar el corresponent informe 
 
4. Infraestructures: 
S’estableixen es següents condicions a tenir en compte: 
- A aquests efectes el sòl adjacent al sector, qualificat corn a sistema viari té la consideració 
de vinculat al sector, d’acord amb l’establert a ‘art 68.4b) del reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
- L’espai públic, llur urbanització i edificació ha de tractar-se d’acord als criteris de màxima 
sostenibilitat, eficàcia I estalvi energètic; evitant a contaminació lumínica, fomentant la 
protecció dels recursos hídrics, el reciclatge l’ús d’energies renovables. 
- En totes les actuacions urbanístiques la xarxa de clavegueram i pluvials serà separativa i 
les línies de serveis seran soterrades. L’Agencia Catalana de l’Aigua informarà del punt 
d’abocament de les aigües pluvials el sector haurà de canalitzar aquestes fent-les arribar 
fins a la riera. 
- Les esteses de noves línies elèctriques i/o telecomunicacions s’han de realitzar de forma 
soterrada, així corn els trams de connexió amb les existents. Les noves xarxes de 
telecomunicacions tindran en compte es recomanacions de l’acord de govern sobre MEITel, 
aprovades per resolució del Conseller de Governació i Administracions Públiques en data 28 
de maig de 2009 o les que les substitueixin. 
- Cal aportar certificat de la disponibilitat dels recursos hídrics, energètics i de tractament de 
les aigües residuals per a les necessitats que generin, l’abocament de es aigües residuals es 
produeix actualment a l’estació de bombejament gestionada pel Consell Comarcal del Baix 
Penedès, aquest haurà d’informar de la capacitat i suficiència de l’estació depuradora 
comarcal i del sistema de bombejament. 
L’enllumenat públic i viari estarà dissenyat per garantir l’estalvi i l’eficiència energètica i la 
reducció de la contaminació lumínica amb quadre elèctric de subministrament, mesura i 
maniobra. 
- Cal que estiguin definides les connexions amb els sistemes exteriors del sector. 
- La parcel·la destinada a equipament estarà perfectament dotada de serveis: aigua 
potable, incendis, enllumenat exterior. clavegueram separatiu, dotació de subministrament 
elèctric, comunicacions i accessos per vianants però manca el de bicicletes. No obstant, la 
xarxa de reg, boques de reg, hidrants, xarxa de clavegueram, xarxa de pluvials, electricitat, 
... es proposa 2 alternatives en funció de es possibilitats de connexió exterior. El projecte 
d’urbanització haurà de definir quina de les dues alternatives es portaré a terme. A més, en 
una d’elles els serveis discorren parcialment per la zona de servitud de la carretera i es 
preferible que discorri per la vialitat confrontant (antiga carretera). A la parcel·la 
d’equipaments s’ha de dotar de serveis des del sistema viari (antiga carretera), en qualsevol 
cas l’opció escollida es l’alternativa “B’ 
- Atès no es va entendre el tema del protocol de servitud de l’informe anterior i ara resulta 
que L’aigua passa per un lloc i l’electricitat per un altra. La parcel·la d’equipaments s’ha 
d’alimentar independentment de totes es altres haurà de ser a través del sistema viari, 
optant l’Ajuntament de Banyeres amb l’alternativa “B”. 
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- La vialitat d’accés a la zona d’equipaments i a la zona industrial proposada cal que disposi 
de recollida d’aigües pluvials. A més, la zona verda cal que disposi de recollida d’aigües 
pluvials.  
S’ha previst un espai de reserva de contenidors en sistema viari pròxim a equipament que es 
considera adient que s’ha qualificat de servei tècnic quan simplement es indicar la reserva 
en el sistema viari sense donar-li qualificació de servei tècnic, donat que pot donar lloc a 
confusió en el desenvolupament del planejament. 
L’espai destinat a zona verda s’ha de definir amb major detall i també s’ha de pressupostar. 
S’ha de tenir en compte la volumetria de les edificacions previstes i per tant la zona verda 
reclama una importància cabdal per salvaguardar a visual de l’eix nord. Respecte a visual 
provinent del sud-oest les edificacions tenen una alçada de 15 metres i les centrals 30 
metres, per aquest motiu, en l’apartat 5 es requereix 
Els promotors s’hauran de fer càrrec d’aquelles millores i instal·lacions que, encara que 
estiguin fora del sector, hagin de servir per donar servei al mateix (especialment col·lectors 
de pluvials, residuals, ...). 
Respecte el pressupost de la memòria, aquest s’haurà de desenvolupar ja que és molt 
general sense partides, cosa que pot comportar una qualitat de l’obra no desitjada per 
manca d’especificacions. Seria convenient ampliar-lo amb major detall. 
També durant la tramitació els promotors hauran d’establir els oportuns convenis amb les 
diferents companyies subministradores, aportant-los a l’Ajuntament. 
 
5. Normativa: 
Respecte a la clau de zones verdes i equipaments queda regulat segons el que estableix el 
POUM, no obstant, en les zones verdes cal especificar que el disseny i execució dels espais 
lliures del projecte d’urbanització s’ha de fer d’acord l’art 86.4 de Ia normativa del POUM. 
Respecte a la clau industrial de es ordenances reguladores, hi han diversos que regulen els 
paràmetres d’ordenació, als quals, cal introduir es següents esmenes: 
- L’edificabilitat neta establerta no permet exhaurir el sostre màxim premés. 
- Manca la regulació de la clau S —protecció de sistemes de nova creació en aquest text 
refós per tal de fer compatible la condició d’espai públic destinat a pas de serveis. Amb 
accés a la zona verda des de el camí de Saifores. 
Cal incorporar i definir una normativa estètica de l’edificació per tal de minimitzar l’impacte 
visual de les edificacions amb alçades superiors als 10.60 m, així com, la obligatorietat de la 
col·locació de vegetació (arbres) en l’espai lliure de la parcel·la industrial, malgrat que està 
grafiat sobre el plànol de vegetació i en la pàg. 16 diu que es posarà arbrat a la zona 
d’aparcament del front del camí de Saifores però esta en l’apartat de gestió ambiental del 
Pla, cal especificar i regular-ho explícitament. 
L’alçada reguladora en la clau 7 s’estableix en 10.60 m equivalent a Pb+2Pp i 
convenientment justificades i 15 m en determinats volums que ho requereixi la instal·lació 
industrial a allotjar  i en el pla parcial es proposa15 m pels edificis i magatzems i 30 m dels 
cossos tècnics d’edificació i instal·lacions productives, que s’ha justificat respecte a la 
normativa de fabricació de medicaments per a ús humà, donat que es alçades proposades 
sobrepassen amb escreix les de la clau 7. A més, la normativa donar la possibilitat que en el 
projecte d’edificació es minimitzi l’alçada de 30 m soterrant alguns elements o altre 
iniciativa solvent. A més, en el conveni signat entre Ajuntament de Banyeres del Penedès i 
Esteve Química el 1 de juliol de 2009, s’establia els paràmetres urbanístics del sector entre 
els quals ‘alçada màxima dels edificis serien de 15 m i 30 m per a cossos tècnics. 
 
 
 



 

Pla Parcial nº 7 “ Carretera del Vendrell” a Banyeres del Penedès .Mileto Consultors Urbanistes, S.L.P  9 

 

6. Aspectes formals i documentals: 
El projecte presentat conté a següent documentació: 
- Memòria 
- Normativa, 
- Avaluació de la viabilitat econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica del 
planejament 
- Estudi de la mobilitat sostenible. 
- Document ambiental estratègic. 
- Plànols. 
Respecte l’avaluació de la viabilitat econòmica financera i informe de sostenibilitat 
econòmica del planejament cal que els serveis jurídics de l’Ajuntament emetin informe al 
respecte. 
De conformitat amb els articles 84, 85, 86, 87, 88 i 89 de la Subsecció segona del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i els articles 
65 66 de la Llei d’Urbanisme, la documentació s’ha d’ajustar als esmentats articles. Per tot 
això, en el Pla Parcial Urbanístic manca el següent: 
- La portada d’energia elèctrica a la parcel·la d’equipaments s’haurà de realitzar mitjançant 
l’alternativa “B” presentada. 
- El quadre d’enllumenat exterior previst quedarà adossat a l’edificació del centre de 
transformació projectat. 
- En el plànol de xarxa viària no es diferencia clarament les voreres de les calcades del carril 
bici no es poden comprovar clarament els diferents itineraris. Cal presentar el plànol de 
xarxa viaria amb major precisió, indicant tots els passos de vianants inclosos els que 
connectin la zona industrial fins a Saifores i la parada d’autobús, així com l’itinerari de 
bicicletes amb la parada d’autobús i l’equipament i indicar les obres fora de sector 
necessàries i que es posen corn a condició en aquest informe per posteriorment poder 
desenvolupar correctament el projecte d’urbanització. 
Els col·lectors de la zona d’equipaments d’aigües pluvials i sanejament hauran de seguir 
l’opció o alternativa “B” presentada. 
Al plànol 14 el col·lector d’aigües pluvials haurà d’arribar fins a riera i no tractar-la corn a 
sistema urbanístic existent. 
- Manca garantir l’enllumenat públic i la urbanització fins a la parada de transport públic de 
la rotonda de Saifores. 
- Cal establir a capacitat dels serveis d’acord amb les previsions de consum i d’abocament 
derivades dels usos a implantar. La bassa de recollida d’aigües pluvials s’ha de definir tan en 
el sentit de la capacitat corn d’ubicació i conservació posterior. 
- Manca la descripció de les característiques principals de es xarxes de serveis, les quals, han 
de ser soterrades. En el cas de a conducció d’aigües pluvials, aquestes s’hauran de conduir 
fins a la riera i no fins al camí de Saifores. Serà necessari permís de ‘Agenda Catalana de 
l’Aigua del punt i condicions d’abocament. 
- A l’últim paràgraf de la pàg. 9 de la memòria no s’entén el que es vol dir amb el redactat 
proposat que s’ha modificat respecte el document anterior. 
El Pla proposa corn a mida dels escocells del sistema viari 0.75 x 1 .20 m, mesures justes 
depenent del tipus d’arbre a plantar. En aquest cas, es plantegen plataners, i donat que no 
es pot ampliar l’amplada de la secció viària seria convenient allargar-los i proposar algun 
sistema en el projecte d’urbanització per a que les arrels d’aquests no aixequin es voreres en 
un futur. 
Donat que el planejament urbanístic no estableix l’obligació de conservar les obres 
d’urbanització per part dels propietaris es creu convenient que aquests conservin la 
urbanització es constitueixin corn a entitat de conservació durant el termini que es cregui 
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adient. En la normativa del Pla, en ‘article 22, d’acord el que disposen ‘article 202 del 
reglament I 42 de la Llei d’Urbanisme, concertaran en el moment de la formalització del 
projecte d’urbanització a forma i terminis per la conservació de les obres d’urbanització 
De conformitat amb els articles 100, del Decret 305/2006, de 18 de juliol. pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, a documentació s’ha ajustar a l’ esmentat article. 
Segons el POUM vigent els nous sectors industrials, que es desenvolupin mitjançant 
instruments de planejament derivat, hauran do presentar d’acord amb la llei 6/2001. 
d’impacte ambiental, la documentació necessària per tal d’avaluar si es preceptiva 
l’avaluació d’impacte ambiental. 
Segons l’article 6 de la Llei 21/2013 de 9 de desembre de avaluació ambiental s’han de 
sotmetre a avaluació ambiental estratègica els plans i programes que estableixin el marc 
per a futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental i 
es refereixin entre d’altres a la industria. 
Segons ‘article 9 de a Llei 21/2013 de 9 de desembre de avaluació ambiental els plans, 
programes i projectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei s’hauran de sotmetre a 
avaluació ambiental abans de a seva adopció, aprovació o autorització. 
Al títol II capítol I de a Llei 21/2013 de 9 de desembre de avaluació ambiental estableix el 
procediment de l’avaluació ambiental estratègica ordinària, així corn que cal presentar 
l’estudi ambiental estratègic. 
A l’annex IV d’aquesta mateixa llei estableix a informació mínima que ha de contenir l’estudi 
ambiental estratègic previst a l’art 20. 
No obstant, M. Rosario Serra Devecchi, biòloga col·legiada 21.089-C, ha presentat, el 29 de 
juliol de 2015, una justificació del procediment ambiental a seguir, la qual, es que no li és 
d’aplicació la Llei 21/2013 i per tant, no cal una nova avaluació ambiental estratègica ja que 
aquesta es va realitzar amb el POUM. El que correspondria es fer l’informe ambiental per a 
la tramitació urbanística amb el contingut de l‘article 100 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
Per tant, es creu convenient que els serveis jurídics de l’Ajuntament determinin Si és 
d’aplicació o no la Llei 21/2013. 
L’informe jurídic determina que no és d’aplicació a Llei 21/2013 d’acord a llei 16/2015 de 21 
de juliol i que li és d’aplicació l’establer a la Llei 6/2009. 
De conformitat amb els articles 85, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Pla ha de contenir un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada i la documentació s’ha d’ajustar a la que determina la legislació Decret 244/2006 
de 19 de setembre de regulació dels estudis de nobilitats generada. Per tot això, en el estudi 
d’avaluació de la mobilitat cal destacar el següent: 
Es proposa itinerari de bicicletes pel carrer al front de l’equipament sense tenir espai 
determinat per aquest no estar determinat en el pla parcial, a almenys, en la secció viària 
no s’indica. A més, es proposa la connexió de Saifores per la part superior de la rotonda tant 
per itinerari de bicicletes com de vianants no quedant connectats amb la parada de 
transport públic que hi ha en aquesta rotonda. Aquesta connexió no queda gaire definida, 
caldria gra fiar-ho amb major precisió. A més, cal garantir l’accés fins a la zona verda. 
- L’amplada del carril bici s’ha augmentat però no compleix l’establerta al manual de xarxa 
de bicicletes de la Generalitat. No obstant, aquest manual són recomanacions. Per la qual 
cosa que sigui l‘ATM la que informi al respecte 
- En aplicació de l’article 15 la xarxa de vianants ha de garantir la connectivitat amb la zona 
d’equipaments proposada i la zona verda, si s’escau, donat que l’ús serà limitat. Els eixos en 
planta del itinerari han de ser el més directes naturals possibles. Els itineraris han de ser 
continus donant total accessibilitat al municipi per a es persones. L’itinerari de vianants ha 
d’estar coordinat amb l’itinerari de transport públic, en la parada de a rotonda de Saifores 
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no es garanteix. A més, tots els itineraris han de ser adaptats. En la documentació 
presentada no es pot comprovar el compliment d’aquesta article en quant a als nodes de 
connexió que no estan definits amb precisió ja que no es disposa dels plànols de la xarxa a 
escala adient tal i corn estan actualment els itineraris existents no es compleixen els 
requisits. A més, cal garantir l’accés adaptat fins a la zona verda. 
- La xarxa de bicicletes ha de connectar corn a mínim els indrets assenyalats a ‘art 15.2 i 
l’itinerari ha de ser continu connectar a la xarxa de bicis de a resta del municipi coordinada 
amb la xarxa de transport públic Per tant, cal grafiar sobre plànol a escala adient l’itinerari 
de bicicletes existent en el municipi afegint el carril bici naturalístic i el proposat garantint a 
connectivitat 
Mancar ubicar sobre el plànol els aparcaments de bicicletes segons es diferents zones del 
pla. Cal especificar on. 
- Cal incloure en el finançament el cost d’urbanització del perllongament de a xarxa de 
vehicles, vianants, transport públic i bicicletes des don estigui urbanitzat fins a la 
implantació segons l’establert a l’art. 19.3.. Cal especificar clarament cadascuna d’elles i el 
seu cost i descriure-les quedant clar quines estan dins i fora de l’àmbit d’actuació. 
- Manca plànol que marqui les estacions d’autobusos interurbans existents. 
- Manca establir pendents màxims dels carrers de l’itinerari per a bicicletes. 
- Justificar en plànol amplades dels carrers segons a senyalització, el tipus de xarxa i el tipus 
de 
zona justificar la secció del vials en funció de l’ús. 
- Manca connexió de vianants i bicis amb xarxa de transport públic de la rotonda de 
Saifores. 
- L’itinerari de bicicletes i de vianants proposats fora de l’àmbit en el document de mobilitat 
no es reflecteix en el propi pla parcial ni en l’apartat de finançament, si es proposa han de 
constar corn a tals i s’han de definir. 
Per tant, s’ha de garantir accés, nodes i connectivitat de es xarxes de bicicleta, vianants, 
transport públic i vehicles des de la zona generadora de la mobilitat (zona industrial) amb la 
zona d’equipaments quedant reflectit sobre documentació gràfica i escrita, ja que en la 
documentació gràfica no queden clars alguns aspectes tal i corn s’especifiqui en els 
requeriments sol·licitats. 
 

 
Com sigui que el text de 28 de gener repeteix moltes de les observacions dels anteriors 
escrits, aquest capítol fa un recull de tots els aspectes considerats en els informes tècnics, 
amb indicació de en quina part del document se’ls ha tingut en compte i han estat refosos. 
 
 
1er Anàlisi de la solució proposada i compliment de paràmetres urbanístics 
Amb dos excepcions, aquest apartat primer reflecteix el compliment de les determinacions 
del POUM, en aquest cas relatives al desplegament del PPU7, sector “Carretera del 
Vendrell”. 
La primera és que es demana la completa  execució dels itineraris de mobilitat, que s’han 
formalitzat en el document d’estudi de mobilitat. 
En relació a la segona observació del darrer paràgraf, cal dir que el plànol 4, zonificació, ha 
grafiat les afectacions que poden condicionar la disposició d’eventuals edificacions en 
aquesta parcel·la destinada a equipaments, la regulació de la qual, s’ha recollit en la 
normativa del Pla. 
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2on, Classificació i gestió. 
No hi ha cap objecció 
 
3er, Accessos 
El primer paràgraf demana que es projectin els itineraris de vianants per ambdós costats de 
l’antiga traça de la TP 2125. La proposta del pla es tractar com un vial de prioritat invertida 
la totalitat del espai públic d’accés al equipament, que s’incorpora als efectes de mobilitat 
com un espai de circulació amb prioritat per vianants i ciclistes i d’aquesta manera 
connectar amb el camí d’accés al nucli de Saifores. Amb aquest tractament, s’adaptarà amb 
major facilitat als actuals punts d’entrada al garden center i els espais agrícoles llindants. 
Els paràgrafs segon i tercer consideren adient l’opció de portar serveis a l’equipament des 
de el nucli de Saifores. Així queda reflectit en els plànols 10 a 15 de serveis, així com en la 
memòria del Pla, que considera l’adequació d’aquest camí com un dels àmbits de vialitat 
associats a l’execució del pla i una despesa d’urbanització relacionada amb l’accessibilitat 
del equipament. Els itineraris per vianants, bicicletes, també d’accés al transport públic, 
està contemplada en els document de mobilitat i el conjunt de plànols que l’acompanyen, 
amb l’escala de representació suficient per entendre la posició dels passos de vianants 
existents i proposats. 
 
4art, Infraestructures  
Respecte de les condicions a tenir en compte, 

a. s’ha considerat la vialitat fora del l’àmbit del pla com vinculada a l’execució del sector 
b. els condicionants de sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic de les futures obres 

d’urbanització del espai públic, estan recollits en la memòria, normativa i documentació 
ambiental, com a vectors vinculats. 

c. Les xarxes de clavegueres i pluvials es projecten de forma separada. Les aigües plujanes 
provinents de la instal·lació industrial actual ja disposen dels corresponents protocols 
d’abocament i la respectiva canalització a la riera , tal i com reflexa el plànol 14 de la 
documentació gràfica del pla. 

d. Les línees de telecomunicacions existents fora del l’àmbit del pla no s’han de tocar. Les 
corresponents a l’àmbit de planejament es proposen soterrades. El projecte d’urbanització 
tindrà en compte les recomanacions assenyalades en relació a l’acord de govern sobre 
MEITel. 

e. El pla ha fet una estimació de les necessitats de la nova implantació industrial, en els 
termes definits pel POUM de Banyeres del Penedès de 2013, que qualifica aquest àmbit 
com a sòl industrial per ampliar les instal·lacions d’Esteve Química. La normativa del sector 
demana que en el seu cas, el promotor col·laborarà en la millora del servei de 
subministrament d’aigua, sense que figuri cap altre dèficit existent o presumpte. En 
qualsevol cas, amb ocasió de la formulació del projecte d’urbanització, s’estarà al contingut 
dels informes i requeriments de les companyies per tal d’assegurar el subministrament de 
serveis. 

f. Les condicionants de sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic de les instal·lacions 
d’enllumenat públic, estan recollits en la memòria, normativa i documentació ambiental, 
com a vectors vinculats. 

g. Els esquemes de serveis parteixen de la situació existent pel que fa a les connexions 
exteriors. El subministrament de serveis a l’equipament des de el nucli de Saifores, es 
correspon amb l’opció B escollida per l’Ajuntament i connectarà amb les xarxes del nucli 
urbà existents. 
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h. La parcel·la destinada a equipament, d’acord amb els esquemes de serveis de l’opció B, 
disposarà de tot el que exigeix la normativa. També es garanteix la seva accessibilitat en 
tots els mitjans, inclosa la bicicleta, tal i com està previst en l’estudi de mobilitat generada. 

i. La parcel·la d’equipaments disposarà de subministrament dels serveis independentment de 
la zona industrial, tal i com assenyalen els plànol 10 a 15 de la documentació gràfica. 

j. Tan els sistema vial com el d’espais públics, han previst la recollida d’aigues plujanes, que 
desenvoluparà el projecte d’urbanització. 

k. La reserva de contenidors situada en front de l’equipament s’ha assenyalat dins el sistema 
vial. 

l. Les condicions pel desenvolupament del projecte de la zona verda s’han recollit com a 
vectors en la memòria i normativa. El detall del seu desenvolupament correspon al projecte 
d’urbanització. 

m. El projecte recull en els plànols i el pressupost que s’ha inclòs en el document de viabilitat 
econòmica, totes les instal·lacions i millores en el subministre de serveis. Cal tenir en 
compte que serà en projecte d’urbanització el que detallarà aquests aspectes així com el 
seu cost, ja que el pla fa una estimació aproximada del valor total de les obres a realitzar, si 
bé ho detalla agrupant els diversos conceptes. 

n. Les qualitats dels materials a emprar en la urbanització del PP7 “carretera del Vendrell” no 
estan especificats en el document del pla parcial urbanístic que es sotmet a tràmit. Aquest 
document compleix amb a la documentació exigible que determinen la llei d’urbanisme i el 
seu reglament. Serà per tan el projecte d’urbanització, que informarà i tramitarà 
l’Ajuntament, el que fixarà les característiques, materials, detalls d’obra i pressupost per 
partides. 

o. Al llarg de la formulació i tramitació del projecte d’urbanització, s’establiran els oportuns 
convenis i s’atendrà els requeriments de les companyies subministradores de serveis, que 
s’inclouran en el document pel coneixement del consistori. 
 
5 è. Normativa 
Respecte de l’apartat 5, Normativa, hem de dir que considerem correctes i ajustats a llei els 
càlculs d’edificabilitat neta en el sòl industrial. A més, 

a.   L’article 10 de les normes del pla especifiquen la qualificació de la clau S,   protecció dels 
sistemes de nova creació, dins la secció Sistema viari i protecció de sistemes, que 
despleguen els articles 83 i 84 de les normes urbanístiques del POUM de Banyeres del 
Penedès, en els precisos termes a que fa referència aquest paràgraf del informe tècnic 
municipal. 

b.   També s’han refós en l’article 17 de la normativa els condicionants estètics, de plantació 
d’arbrat i de la normativa sobre possible reducció d’alçades en els edificis de major alçada. 
 
6è. Aspectes formals i documentals 
En relació als aspectes documentals del apartat sisè,  

a. Considerem una errada de transcripció el comentari relatiu a la manca d’informe del 
document de viabilitat econòmica i financera i sostenibilitat econòmica del pla per part dels 
serveis jurídics municipal,  ates que han transcorregut onze mesos des de la primera 
tramesa de la documentació del PP7, “carretera del Vendrell”. 

b. El subministrament elèctric al equipament s’ha projectat d’acord amb l’alternativa B, 
acceptada, 

c. El centre de comandament de l’enllumenat exterior està previst junt al centre de 
transformació, 
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d. El plànol de xarxa viaria té un desplegament de detall en el plànol 16, seccions, perfils i 
detalls de la vialitat, que permet comprovar l’adequació de les propostes a les necessitats 
del planejament que es desenvolupa. 

e. Pel que fa als itineraris, aquests formen part de l’estudi de mobilitat, que són  part de la 
documentació presentada, on s’han incorporat els requeriments d’aquest paràgraf del 
informe tècnic. 

f. El col·lector d’aigües plujanes de l’equipament segueix l’opció B acceptada. 
g. El col·lector d’aigües plujanes del plànol d’informació 14 és existent i actualment serveix 

per al desguàs d’aquest tipus d’aigües des de la bassa de decantació. 
h. La parada de l’autobús de la rotonda de Saifores es existent i està en servei amb 

anterioritat fins i tot de la data d’aprovació del POUM. L’estudi de mobilitat afegeix un nou 
pas de vianants per completar els itineraris.  

i. La memòria del pla especifica les necessitats estimades de consum en els diferents serveis a 
subministrar. La bassa de decantació d’aigües plujanes existent forma part del protocol 
ambiental de la indústria. El projecte d’urbanització definirà les necessitats d’escorrentia i 
la futura capacitat de la bassa en funció dels càlculs hidràulics corresponents.  

j. S’han introduït les precisions requerides en les seccions i definició precisa de la vialitat, 
passos de vianants i xarxa de bicicletes, urbanització, enllumenat i soterrament de xarxes 
de serveis. 

k. El plànols corresponents als esquemes de serveis no incorporen les característiques de les 
escomeses, que en tot cas s’hauran de calcular i determinar en el projecte d’urbanització. 

l. En el darrer paràgraf de la pàgina 9 de la memòria, sobra la paraula “formen” que s’ha 
suprimit en el text refós. 

m. Els escocells de l’arbrat del camí de Saifores, s’han adaptat a una forma rectangular per 
millorar la seva cabuda, en aquest cas suficient per acollir plataners. El projecte 
d’urbanització contemplarà les especificacions relatives a la protecció d’arrels. 

n.  L’article 22 de la normativa del pla recull els aspectes relatius a la constitució de l’entitat de 
conservació de les obres d’urbanització, d’acord amb la legislació vigent. 

o. S’han complert els requeriments relacionats amb els articles 79 a 89 del decret 305/2006 
relatius a la documentació necessària per tramitar i aprovar el PP7 “carretera del Vendrell”. 
També el que disposa l’article 100 del dit reglament, relatiu a la documentació ambiental, 
subsegüent a les previsions del POUM del 2013. 

p. En relació als documents necessaris per dur a terme l’avaluació ambiental del pla, els 
següent paràgrafs de l’informe tècnic resumeixen la situació legal i conclouen que la 
documentació aportada és la correcte per iniciar el tràmit del Pla Parcial Urbanístic, d’acord 
amb la llei 6/2009. 

q. La part final d’aquest apartat es refereix al compliment del article 85 del reglament de la llei 
d’urbanisme i el decret 244/2006 de mobilitat generada. 
 
En aquest sentit,  
 

 El vial que confronta a l’equipament així com l’adequació del camí d’accés des de el nucli de 
Saifores serà projectat com a vial de prioritat invertida, amb circulació prioritària per 
vianants i bicicletes 

 La parada de la rotonda de Saifores es existent i al servei de la població. Això no obstant, els 
plànols 4 i 5 això com el detall del plànol 8 de l’estudi de mobilitat generada mostren 
l’accessibilitat dels usuaris a les parades de bus de la carretera TP2125. L’accés a la zona 
verda està garantit des de el camí de Saifores i des de l’encreuament de la TP2125 amb 
l’itinerari nord del estudi de mobilitat del POUM. 
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 El carril bici té un ample de 2,25 i està al mateix nivell del passeig de nova creació amb 2,75 
metres d’ample per vianants. Cal tenir en compte que la freqüentació futura de vianants i 
ciclistes per aquest tram de l’itinerari serà mínima i la probabilitat de congestió, nul·la. 

 En el compliment de l’article 15 del decret, s’han desenvolupat les directrius fixades en 
l’estudi de mobilitat del POUM pel que fa als itineraris. Els nodes de connexió s’han dibuixat 
a l’escala adient en el plànol 8 del dit estudi. Totes les previsions del Pla pels que fa als 
accessos als espais públics i vialitat tenen pendent iguals o inferiors al 5%, aptes per tot 
tipus d’accessibilitat. 

 Els itineraris de bicicletes son continus i s’ha respectat i desenvolupat el que fixa el POUM, 
tal i com queda explícit en els diversos plànols que s’integren en l’estudi de mobilitat que 
integra la documentació del PP7 “carretera del Vendrell”. 

 Les reserves per l’estacionament de bicicletes estan normativament previstos. La seva 
disposició física serà la que determini el Projecte d’urbanització, d’acord amb el criteris dels 
tècnics municipals. 

 El document relatiu a l’avaluació econòmica del pla estima la totalitat dels costos que el 
promotor ha d’assumir, inclosa l’adequació i urbanització dels vials i camins que el Pla 
Parcial ha incorporat com a vinculats a la seva execució. 

 La situació de les parades de bus està en el text i els plànols 4, 5 i 8 de l’estudi de mobilitat 

 Els pendents dels itineraris de bicicletes es correspon amb la dels carrers, camins i accessos 
projectats, amb un màxim del 5%, tal i com queda reflexat en la documentació gràfica del 
Pla. 

 Tal i com s’ha determinat en el projecte, l’avinguda de nova creació té el caràcter de 
circulació mixta i l’accés a l’equipament, de circulació restringida amb prioritat als vianants. 

 La rotonda de Saifores és existent i la parada del bus esta en servei. L’itinerari de vianants i 
ciclistes passa per el pas de vianants existent. La distància a la parada del bus es d’uns 20 
metres amb vorera pròpia. El refós ha previst un el corresponent pas de vianants sobre 
l’actual vial d’accés al nucli de Saifores. 

 El pla contempla el finançament dels aspectes inclosos en l’àmbit del POUM i els elements 
viaris vinculats. 

 La documentació refosa que s’ha presentat és coherent amb els requeriments de 
connectivitat i accessibilitat requerida pel decret de mobilitat als espais públics previstos en 
el pla. 
 
 
 
 

El document refós amb el compliment d’aquestes prescripcions es va entrar novament a 
l’ajuntament de Banyeres del Penedès el febrer de 2016 per la seva tramitació. En data 21 
d’abril de 2016, es va emetre un nou informe dels tècnics del municipi amb el següent 
contingut: 

 
 

SOL.LICITUD DE ESTEVE QUÍMICA S.A., DE TRAMITACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA PARCIAL 
URBANÍSTIC DEL SECTOR PPU-7 “CARRETERA DE VENDRELL” 

INFORME 

ESTEVE QUÍMICA S.A., ha presentat davant d’aquest Ajuntament, el 21 d’abril de 2015, amb registre 
d’entrada 1269, el Pla Parcial Urbanístic del sector PPU-7 “Carretera del Vendrell”, redactat per 
l’arquitecte Ramon Roger i Casamada (Mileto, consultors urbanistes S.L.P.). A més, juntament al 
document de pla parcial han presentat el Document Ambiental estratègic (DAE), redactat per la biòloga, 
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M.R. Serra; l’Estudi de Mobilitat generada, redactat per l’arquitecte Ramon Roger i Casamada i 
l’avaluació de viabilitat econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica del planejament 
redactat per l’arquitecte Ramon Roger i Casamada. 

El 1 de juliol 2015 es va emetre informe desfavorable fins a la incorporació en el document de les 
deficiències detectades. 

El 29 de juliol de 2015 Sílvia Gil-Vernet ha presentat davant d’aquest Ajuntament, amb registre d’entrada 
2690, el document refós que incorpora les deficiències de l’informe emès amb anterioritat, en suport 
paper i digital. 

El 14 d’octubre 2015 es va emetre informe desfavorable fins a la incorporació en el document de les 
deficiències detectades. 

El 3 de desembre de 2015 Sílvia Gil-Vernet ha presentat davant d’aquest Ajuntament, amb registre 
d’entrada 4241, el document refós que incorpora les deficiències de l’informe emès amb anterioritat, en 
suport paper i digital. 

El 29 de desembre de 2015 es va emetre informe desfavorable fins a la incorporació en el document de 
les deficiències detectades. 

El 19 de febrer de 2016 Sílvia Gil-Vernet ha presentat davant d’aquest Ajuntament, amb registre 
d’entrada 645, el document refós que incorpora les deficiències de l’informe emès amb anterioritat, en 
suport paper i digital. 

El pla parcial es promou en desenvolupament del polígon de sòl urbanitzable, fixat en el pla general 
d'ordenació municipal, i s'ajusta als paràmetres preceptuats en aquest. 

Els objectius previstos en el POUM d’aquest sector són preveure el desenvolupament urbanístic que 
permeti l’ampliació de la indústria existent i que es pugui desenvolupar la gestió urbanística duent a 
terme les corresponents obres d’urbanització. 

El destí del sector serà exclusivament per l’ampliació funcional de les instal·lacions industrials 
confrontants existents, encara que, per acord de la propietat del sòl es poden refondre els sectors PPU-7 i 
PPU-8 en un sol sector de sòl urbanitzable delimitat, amb els paràmetres i condicions respectives, on la 
localització de les reserves dels espais lliures públics seran conjuntes i es situaran prioritàriament en 
l’àmbit del sector PPU-8. El Pla parcial que es pretén desenvolupar únicament fa referència a l’àmbit del 
PPU-7, per tant, la disposició dels espais lliures públics no tindrà una situació específica prioritària. 

Encara que el Pla Parcial Urbanístic consta com a propietat ESTEVE QUÍMICA S.A., en la documentació de 
l’esmentat Pla hi consten els títols de propietat. 

 

1. Anàlisi de la solució proposada i compliment de paràmetres urbanístics: 

La solució proposada respecta bàsicament les determinacions del POUM vigent concretades en els 
plànols d’ordenació i l’art 173, 103, de la Normativa, així com la resta de paràmetres que li són 
d’aplicació. 

Pel que fa al sistema viari proposat, en conjunt aquest es considera acceptable. A més, s’ha de garantir 
l’accés a la parcel.la d’equipaments i transport públic respecte tots els itineraris segons l’establert i 
requeriments de l’estudi de mobilitat, si bé en l’execució caldrà que es facin els entroncaments sencers 
amb la xarxa viària preexistent a cost dels promotors de l’actuació, i es coordini la seva execució 
completa en el mateix moment amb els sectors veïns. 

En base a l’estructura viària assenyalada es disposa una zonificació formada per una zona industrial amb 
front a la vialitat del camí de Saifores a la part est de la TP-2125 per tal de donar continuïtat al 
creixement de la indústria existent. 

Les reserves de sòl que s’estableixen per als sistemes d’espais lliures públics i equipaments comunitaris 
han de ser adequades a les necessitats derivades dels usos previstos per al sector. La configuració dels 
terrenys ha de ser adequada a llur funcionalitat. 
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Les zones verdes es disposen al voltant del creixement industrial proposat excepte per la banda de la indústria 
existent, separant la zona industrial de Nutripack amb la proposada i entre la TP-2125 i el creixement proposat. 

La zona d’equipaments es situa al límit oest del sector i de la TP-2125 que és la zona que queda separada 
del creixement industrial proposat. Cal tenir en compte, que aquest desenvolupament no té un 
creixement continu respecte a la trama existent sinó que està aïllat respecte als nuclis de població, 
malgrat que disposa de dos nuclis propers, Les Masies de Sant Miquel i Saifores. 

A més, la superfície destinada a equipaments s’ha reduït respecte l’anterior document i és de 6.501 m² superior a 
la cessió mínima establerta de 4.333 m². No obstant, la parcel.la d’equipaments està afectada per les afeccions 
pròpies de carreteres que juntament amb la forma de llàgrima que té, pot dificultar la disposició de depèn a quin 
tipus d’equipament es destini i caldria definir la superfície lliure d’afeccions per considerar si és suficient o no. 

Aquesta disposició dels sistemes es considera adient. 

2. Classificació i gestió: 

El sector que es pretén desenvolupar mitjançant el Pla Parcial Urbanístic està recollit en el POUM vigent 
com a sector PPU-7 “Carretera del Vendrell” del sòl apte per a ésser urbanitzat de l’esmentat POUM. 

El sistema de gestió serà preferentment el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

3. Accessos: 

Tal i com està plantejat el Pla Parcial Urbanístic, els accessos a la zona industrial i als espais lliures es 
realitzaran per l’actual accés de la TP-2125 i pel camí de Saifores a partir de la rotonda de Saifores, si bé 
pel que fa a l’illa d’equipaments té front a la carretera TP-2125 i disposa d’accés per una vialitat posterior 
amb serveis que es proposa urbanitzar en la seva totalitat.  

La solució s’ha de reflectir gràficament en el document (els 3 itineraris) i ha de disposar del vist-i plau de 
carreteres pel que caldrà sol·licitar el corresponent informe. 

 

4. Infraestructures: 

S’estableixen les següents condicions a tenir en compte: 

- En totes les actuacions urbanístiques la xarxa de clavegueram i pluvials serà separativa i les línies de serveis 
seran soterrades. L’Agència Catalana de l’Aigua informarà del punt d’abocament de les aigües pluvials i el 
sector haurà de canalitzar aquestes fent-les arribar fins a la riera. 

- Cal aportar certificat de la disponibilitat dels recursos hídrics, energètics i de tractament de les aigües 
residuals per a les necessitats que generin, l’abocament de les aigües residuals es produeix actualment a 
l’estació de bombejament gestionada pel Consell Comarcal del Baix Penedès, aquest haurà d’informar de 
la capacitat i suficiència de l’estació depuradora comarcal i del sistema de bombejament. 

L’espai destinat a zona verda s’ha de definir amb major detall i també s’ha de pressupostar. S’ha de tenir 
en compte la volumetria de les edificacions previstes i per tant la zona verda reclama una importància 
cabdal per salvaguardar la visual de l’eix nord. Respecte la visual provinent del sud-oest les edificacions 
tenen una alçada de 15 metres i les centrals 30 metres, per aquest motiu, en l’apartat 5 es requereixen 
alguns aspectes. 

Els promotors s’hauran de fer càrrec d’aquelles millores i instal·lacions que, encara que estiguin fora dels 
sector, hagin de servir per donar servei al mateix (especialment col·lectors de pluvials, residuals, ...). 

Respecte el pressupost de la memòria, aquest s’haurà de desenvolupar ja que és molt general i sense 
partides, cosa que pot comportar una qualitat de l’obra no desitjada per manca d’especificacions. Seria 
convenient ampliar-lo amb major detall. 

També durant la tramitació els promotors hauran d’establir els oportuns convenis amb les diferents 
companyies subministradores, aportant-los a l’Ajuntament. 
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5. Normativa: 

Respecte a la claus de zones verdes i equipaments queda regulat segons el que estableix el POUM. 

Respecte a la clau industrial de les ordenances reguladores, hi han diversos que regulen els paràmetres 
d’ordenació, als quals, cal introduir les següents esmenes: 

- En la pàg 13 de la memòria estableix que en l’article 17 de la normativa del Pla s’han refós condicionants 
estètics, de plantació d’arbrat i de la normativa sobre possible reducció d’alçades dels edificis, no obstant, 
únicament s’ha incorporat la justificació de les alçades. Per tant, cal incorporar i definir una normativa 
estètica de l’edificació per tal de minimitzar l’impacte visual de les edificacions amb alçades superiors als 
10.60 m, així com, la obligatorietat de la col·locació de vegetació (arbres) en l’espai lliure de la parcel.la 
industrial, malgrat que està grafiat sobre el plànol de vegetació i en la pàg. 16 diu que es posarà arbrat a la 
zona d’aparcament del front del camí de Saifores però està en l’apartat de gestió ambiental del Pla, cal 
especificar i regular-ho explícitament.  

L’alçada reguladora en la clau 7 s’estableix en 10.60 m equivalent a Pb+2Pp i convenientment justificades 15 m 
en determinats volums que ho requereixi la instal·lació industrial a allotjar i en el pla parcial es proposa 15 m pels 
edificis i magatzems i 30 m dels cossos tècnics d’edificació i instal·lacions productives, que s’ha justificat respecte 
a la normativa de fabricació de medicaments per a ús humà, donat que les alçades proposades sobrepassen amb 
escreix les de la clau 7. A més, la normativa dona la possibilitat que en el projecte d’edificació es minimitzi l’alçada 
de 30 m soterrant alguns elements o altre iniciativa solvent. A més, en el conveni signat entre Ajuntament de 
Banyeres del Penedès i Esteve Química el 1 de juliol de 2009 s’establia els paràmetres urbanístics del sector entre 
els quals l’alçada màxima dels edificis serien de 15 m i 30 m per a cossos tècnics. 

6. Aspectes formals i documentals : 

El projecte presentat conté la següent documentació: 

- Memòria. 

- Normativa. 

- Avaluació de la viabilitat econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica del planejament. 

- Estudi de la mobilitat sostenible. 

- Document ambiental estratègic. 

- Plànols. 

Respecte l’avaluació de la viabilitat econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica del 
planejament cal que l’informe dels serveis jurídics de l’Ajuntament sigui favorable. 

De conformitat amb els articles 84, 85, 86, 87, 88 i 89 de la Subsecció segona del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i els articles 65 i 66 de la Llei 
d’Urbanisme, la documentació s’ha d’ajustar als esmentats articles. Per tot això, en el Pla Parcial 
Urbanístic manca el següent: 

- S’ha presentat un plànol de detalls i seccions tipus, que indica parcialment els diferents itineraris, indica 
que un escossell de 0.75 m d’amplada es suficient per a la plantació de plataners, i marca en planta 
l’amplada d’una vorera de 1 m en, quan el mínim establert és de 1.80 m lliure de pas. A més, manca la 
secció tipus del vial de camí de Saifores.  

En el plànol 9 de xarxa viària no es diferencia clarament les voreres de les calçades del carril bici i no 
es poden comprovar clarament els diferents itineraris en tot el seu traçat, com es connecten amb 
l’existent i com es desenvolupa el traçat de bicicletes fins a les zones de transport públic.  El plànol de 
planta de xarxa viària s’han de poder comprovar la totalitat dels diferents itineraris i el seu traçat. Cal 
presentar el plànol de xarxa viària amb major representació gràfica, indicant tots els passos de 
vianants inclosos els que connectin la zona industrial fins a Saifores i la parada d’autobús, així com 
l’itinerari de bicicletes amb la parada d’autobús i l’equipament i indicar les obres fora de sector 
necessàries i que es posen com a condició en aquest informe per posteriorment poder desenvolupar 
correctament el projecte d’urbanització, ja que en l’estudi de mobilitat presentat els itineraris es 
representen de forma esquemàtica sense precisió gràfica. 
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Al plànol 14 el col·lector d’aigües pluvials haurà d’arribar fins la riera i no tractar-la com a sistema 
urbanístic existent. 

- Cal establir la capacitat dels serveis d’acord amb les previsions de consum i d’abocament derivades dels 
usos a implantar. La bassa de recollida d’aigües pluvials s’ha de definir tan en el sentit de la capacitat com 
d’ubicació i conservació posterior. 

- Manca la descripció de les característiques principals de les xarxes de serveis, les quals, han de ser 
soterrades. En el cas de la conducció d’aigües pluvials, aquestes s’hauran de conduir fins a la riera i no fins 
al camí de Saifores. Serà necessari permís de l’Agència Catalana de l’Aigua del punt i condicions 
d’abocament. 

El Pla proposa com a mida dels escocells del sistema viari 0.75 x 1.20 m, mesures justes depenent del 
tipus d’arbre a plantar. En aquest cas, es plantegen plataners, i donat que no es pot ampliar l’amplada de 
la secció viària seria convenient allargar-los i proposar algun sistema en el projecte d’urbanització per a 
que les arrels d’aquests no aixequin les voreres en un futur. 

Donat que el planejament urbanístic no estableix l’obligació de conservar les obres d’urbanització per 
part dels propietaris es creu convenient que aquests conservin la urbanització i es constitueixin com a 
entitat de conservació durant el termini que es cregui adient. En la normativa del Pla Parcial, en l’article 
22, d’acord el que disposen l’article 202 del reglament i 42 de la Llei d’Urbanisme, concertaran en el 
moment de la formalització del projecte d’urbanització la forma i terminis per la conservació de les obres 
d’urbanització.  

De conformitat amb els articles 100, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, la documentació s’ha ajustar a l’ esmentat article. 

Segons el POUM vigent els nous sectors industrials, que es desenvolupin mitjançant instruments de 
planejament derivat, hauran de presentar, d’acord amb la llei 6/2001, d’impacte ambiental, la 
documentació necessària per tal d’avaluar si és preceptiva l’avaluació d’impacte ambiental. 

Segons l’article 6 de la Llei 21/2013 de 9 de desembre de avaluació ambiental s’han de sotmetre a 
avaluació ambiental estratègica els plans i programes que estableixin el marc per la futura autorització 
de projectes legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental i es refereixin entre d’altres a la 
indústria. 

Segons l’article 9 de la Llei 21/2013 de 9 de desembre de avaluació ambiental els plans, programes i 
projectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei s’hauran de sotmetre a avaluació ambiental abans 
de la seva adopció, aprovació o autorització. 

Al títol II capítol I de la Llei 21/2013 de 9 de desembre de avaluació ambiental estableix el procediment de 
l’avaluació ambiental estratègica ordinària, així com que cal presentar l’estudi ambiental estratègic. 

A l’annex IV d’aquesta mateixa llei estableix la informació mínima que ha de contenir l’estudi ambiental 
estratègic previst a l’art 20. 

No obstant, M. Rosario Serra Devecchi, biòloga col·legiada 21.089-C, ha presentat, el 29 de juliol de 2015, 
una justificació del procediment ambiental a seguir, la qual, es que no li és d’aplicació la Llei 21/2013 i 
per tant, no cal una nova avaluació ambiental estratègica ja que aquesta es va realitzar amb el POUM. El 
que correspondria es fer l’informe ambiental per a la tramitació urbanística amb el contingut de l’article 
100 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Per tant, es creu convenient que els serveis jurídics de l’Ajuntament determinin si és d’aplicació o no la 
Llei 21/2013. 

L’informe jurídic determina que no és d’aplicació la Llei 21/2013 d’acord la Llei 16/2015 de 21 de juliol i 
que li és d’aplicació l’establert a la Llei 6/2009. 

De conformitat amb els articles 85, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, el Pla ha de contenir un estudi d’avaluació de la mobilitat generada i la 
documentació s’ha d’ajustar a la que determina la legislació Decret 244/2006 de 19 de setembre de 
regulació dels estudis de mobilitat generada. Per tot això, en el estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada cal destacar el següent: 
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- Es proposa la connexió de Saifores per la part superior de la rotonda tant per itinerari de bicicletes com de 
vianants no quedant connectat l’itinerari de bicicletes amb la parada de transport públic que hi ha en 
aquesta rotonda i s’ha de connectar. Les connexions no queden gaire definides tal i com s’ha indicat en 
altres punts de l’informe, caldria grafiar-ho amb major precisió. A més, cal garantir l’itinerari de bicicletes i 
vianants fins a la zona verda. 

- L’amplada del carril bici s’ha augmentat però no compleix l’establerta al manual de xarxa de bicicletes de 
la Generalitat. No obstant, aquest manual són recomanacions. Per la qual cosa que sigui l’ATM la que 
informi al respecte. 

- En el plànol de xarxa viaria del pla indica que els itineraris s’expliquen amb més detall a l’estudi de 
mobilitat i en aquest estan detallats a nivell d’esquemes gràfics. En aplicació de l’article 15 la xarxa de 
vianants ha de garantir la connectivitat amb la zona d’equipaments proposada i la zona verda, si s’escau, 
donat que l’ús serà limitat. Manca dibuixar el pas de vianants que connecti el transport públic amb itinerari 
de vianants en la rotonda de Saifores en el pla parcial  i l’eix en planta ha de ser el més natural i directa 
possible. A més, cal garantir l’accés adaptat i itinerari de vianants fins a la zona verda. 

- La xarxa de bicicletes ha de connectar com a mínim els indrets assenyalats a l’art 15.2 i l’itinerari ha de ser 
continu i connectar a la xarxa de bicis de la resta del municipi coordinada amb la xarxa de transport públic. 
Per tant, cal grafiar sobre plànol a escala adient l’itinerari de bicicletes existent en el municipi afegint el 
carril bici naturalístic i el proposat garantint la connectivitat amb equipaments, zones verdes, i transport 
públic. Mancar ubicar sobre el plànol els aparcaments de bicicletes segons les diferents zones del pla. Cal 
especificar on. 

- S’ha inclòs el finançament del cost d’urbanització del perllongament de la xarxa de vehicles, vianants, 
transport públic i bicicletes des d’on estigui urbanitzat fins a la implantació segons l’establert a l’art. 19.3.. 
No obstant, cal especificar clarament cadascuna d’elles i el seu cost i descriure-les quedant clar quines 
estan dins i fora de l’àmbit d’actuació. 

- Manca plànol que marqui les estacions d’autobusos interurbans existents. 

- Justificar en plànol amplades dels carrers segons la senyalització, el tipus de xarxa i el tipus de zona 
justificar la secció del vials en funció de l’ús. 

- Manca connexió de bicis amb xarxa de transport públic de la rotonda de Saifores. 

- Es proposa itinerari de bicicletes i vianants pel nucli de Saifores, i respecte a les bicicletes no s’estableixen 
cap mesura al respecte. Cal tenir en compte que actualment per l’interior de Saifores no es disposa 
d’itinerari de bicicletes i en el document de mobilitat s’hi proposa un, que cal definir. A més, cal definir la 
secció del Camí que va des de l’equipament a Saifores. 

- Cal grafiar els diferents itineraris amb la precisió adequada sobre el plànol de xarxa viària del document 
urbanístic objecte d’avaluació i l’encaix i definició dels nodes d’unió amb la xarxa general del municipi dels 
diferents itineraris. 

Per tant, s’ha de garantir accés, nodes i connectivitat de les xarxes de bicicleta, vianants, transport públic i 
vehicles des de la zona generadora de la mobilitat (zona industrial) amb la zona d’equipaments quedant 
reflectit sobre documentació gràfica i escrita, ja que en la documentació gràfica no queden clars alguns 
aspectes tal i com s’especifiqui en els requeriments sol·licitats. 

7. Conclusió: 

Pel que fa als aspectes tècnics, no es pot informar favorablement el Pla Parcial Urbanístic del sector PPU-
7 fins que no s’hagin resolt tots els assenyalats anteriorment. 

Es tot el que cal informar al respecte pel moment, no obstant el Consistori amb el seu millor criteri 
acordarà el que consideri més oportú. 

 

Mireia Barba Lloret i Joaquim Batista Pujol, a Banyeres del Penedès, 26 d’abril de 2016 
 
 



 

Pla Parcial nº 7 “ Carretera del Vendrell” a Banyeres del Penedès .Mileto Consultors Urbanistes, S.L.P  21 

 

En aquest nou informe desfavorable dels tècnics municipals, es dona compte del text refós 
novament aportat pels promotors del Pla Parcial i titulars dels terrenys definits en el pla 
general de Banyeres del Penedès en data 19 de febrer de 2016 pel que suposadament, 
s’haurien esmenat totes les deficiències i observacions dels informes anteriors que pel 
moment impedeixen l’aprovació inicial del document urbanístic. 
 
El contingut del nou escrit, reitera bona part dels arguments dels anteriors informes, el 
compliment dels quals es va justificar, entenem que de forma adequada i ajustada a llei, en 
el darrer document entregat a l’Ajuntament el passat mes de Febrer. 
 
Amb tot, el redactat del darrer informa canvia o altera el sentit d’alguna de les 
observacions anteriors, que per major claredat i enteniment reproduïm a continuació: 
 
En l’apartat 3, Accessos, s’hi ha afegit el següent:“ la solució s’ha de reflectir gràficament en 
el document (els tres itineraris) i s’ha de disposar del vistiplau de carreteres pel que caldrà 
sol·licitar el corresponent informe”. 
Respecte d’aquest punt, es demana una transposició dels itineraris de l’estudi de mobilitat 
damunt el plànol de xarxa viaria. Tot i que el document de mobilitat s’integra plenament en 
la documentació que de forma reglamentària ha de ser objecte de tramitació, la petició s’ha 
resolt incorporant-ho en la documentació gràfica del pla.,(plànol 9b)  
Respecte de la segona part del paràgraf, serà en el moment de l’aprovació inicial del pla, 
quan l’ajuntament s’adreci a la direcció general de carreteres per obtenir l’informe i 
autorització. 
 
En l’apartat 5, Normativa, es demana “incorporar i definir una ordenança estètica de 
l’edificació per tal de minimitzar l’impacte visual de les edificacions d’alçada superior als 
10,60 m., així com l’obligatorietat de col·locar vegetació en l’espai lliure de la parcel·la 
industrial”. 
Per tal de donar compliment al que demana aquest punt, s’ha redactat de nou l’apartat 
tercer dl article 21 de la normativa del pla, que fa referència a “estètica”de les edificacions, 
convertint-lo en un article independent al que també s’ha afegit l’obligatorietat de plantar 
arbres en l’espai lliure privat de la zona industrial  
 
En l’apartat 6, Aspectes formals i documentals, es diu que “manca la secció tipus del vial 
del camí de Saifores”  i en el paràgraf següent redactat de forma similar al de l’informe 
anterior es diu específicament que “ en el plànol de xarxa viaria, “s’han de poder comprovar 
la totalitat dels diferents itineraris i el seu traçat” 
La secció tipus el camí de Saifores està descrita en el plànol 9, Xarxa viaria, alineacions i 
rasants de la documentació gràfica. 
Respecte del segon paràgraf, es demana de nou una transposició dels itineraris de l’estudi 
de mobilitat damunt el plànol de xarxa viaria (igual que en l’apartat 3) 
 
En el mateix apartat, en la darrera pagina de l’informe s’ha afegit el següent: “ S’ha inclòs el 
finançament del cost d’urbanització del perllongament de la xarxa de vehicles, vianants, 
transport públic i bicicletes des d’on estigui urbanitzat fins a la implantació segons el 
establert en l’article 19.3. No obstant cal especificar clarament cadascuna d’elles i el seu 
cost i descriure-les quedant clar quines estan dins i fora de l’àmbit d’actuació” 
En el capítol 4 del Estudi de viabilitat i econòmica i financera i l’Informe de sostenibilitat 
econòmica del planejament, dedicat als costos de transformació urbanística, s’han 
especificat els apartats: 
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1.Millora de la rotonda i accés a la TP2125 
4. Parcel·la d’equipament municipal, 
Ambdós valorats en 123.000 €. D’acord amb l’informe, s’han segregat aquests apartats, en 
la mesura que, tot i formant part dels costos associats al pla, son fora de l’àmbit delimitat 
en el POUM com a sector 7 “carretera del Vendrell”. 
 
I també en aquest apartat s’afegeix el paràgraf, “cal grafiar els diferents itineraris amb la 
precisió adequada sobre el plànol de xarxa viaria del document urbanístic objecta 
d’avaluació i encaix i definició dels nodes d’unió amb la xarxa general del municipi dels 
diferents itineraris”. 
Entenem que aquest paràgraf reitera el s’ha demanat en l’apartat tercer i que s’ha inclòs en 
el nou plànol 9b de la documentació. 
 
Pel que fa al contingut de la resta del informe tècnic, cal entendre que la justificació i en el 
seu cas, compliment de les observacions els informes anteriors, queda explícita en el 
redactat de la primera part d’aquest capítol 0.”COMPLIMENT DELS INFORMES TÈCNICS 
MUNICIPALS PREVIS A L’APROVACIÓ INICIAL”, de la Memòria d’aquest document del Pla 
Parcial 7 refós, fet a mans a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de febrer de 
2016. 
 
En aquest sentit  
a. S’ha complimentat el contingut del paràgraf primer del apartat 3 Accessos, d’acord amb 

el contingut del homònim apartat 3 la pàg. 12 de la memòria 
b. els paràgrafs de l’apartat 4rt Infraestructures, tenen la seva explicitació en els apartats 

c, e, j , i m de les pàgines 12 i 13 de la memòria en el text refós. Així mateix, en l’apartat 
l de la pàgina 13, es fa avinent que el desenvolupament detallat del pressupost i l’estudi 
de la zona verda, es corresponen amb la fase del projecte d’urbanització, d’acord amb 
la legislació i reglament de la llei d’urbanisme Tanmateix, l’exigència del article 160 de 
les NNUU del POUM de Banyeres d’incloure la documentació relativa al 
subministrament de serveis, tal i com s’explicita en l’apartat o de la pàgina 13 de la 
memòria, es dura a terme al llarg de la tramitació del pla parcial. 

c. en l’apartat normatiu, la qüestió relativa a les alçades d’edificació posa de manifest la 
necessitat d’aclarir i proposar variants a la configuració volumètrica del pla tal com 
finalment s’ha presentat en aquest nou text refós i es recull en el plànol 16. 

d. en l’apartat 6, aspectes formals i documentals, reitera que el plànol de xarxa viaria ha de 
contenir els aspectes relatius als itineraris que s’han desenvolupat gràficament en el 
document de mobilitat, que forma part del pla. Igualment la resta d’observacions que 
en aquest apartat l’informe es corresponen amb les dels escrits anteriors, i en aquest 
sentit cal referir-les al contingut del corresponent  capítol zero, pagines 13, 14 i 15 de la 
memòria refosa. 

e. Finalment, explicitar que s’han modificat el supòsits inicials de les etapes de 
desenvolupament del pla parcial, atès que Esteve Química projecta la materialització 
d’una important ampliació de les seves instal·lacions en aquests terrenys, 

 

D’acord amb l’exposat i la documentació aportada es donen per complerts els 
requeriments i observacions dels escrits de l’Ajuntament de data 26 de gener de 2015, i de 
26 de febrer de 2016 en la versió refosa del pla parcial 7 “carretera del Vendrell”, que ara 
es presenta a tràmit. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’any 2007, l’empresa Esteve Química S.A, promotora del pla parcial va adquirir la titularitat 

de la parcel·la de 14.767 m2 i les instal·lacions de la que fins aleshores havia estat una 

planta de producció industrial qualificada per les NNUU vigents com a sòl urbà industrial, 

clau 7. 

 

La progressiva renovació de la planta i els plans de creixement de la implantació originària 

van induir l’adquisició dels terrenys propers, bona part d’ells qualificats com a sòl 

urbanitzable amb pla parcial aprovat. 

 

El Grup farmacèutic Esteve, desplega la seva activitat de producció i comercialització a tot 

el mon i té a Catalunya les plantes de Martorelles, Celrà i Banyeres del Penedès, aquesta 

darrera, amb la vocació d’assolir en un futur la potencialitat que la faci homologable també 

amb les existents a la Xina, Mèxic o els EUA. 

 

És per aquest motiu que, tal i com la direcció corporativa d’Esteve i el Municipi van establir 

en el seu moment mitjançant conveni de col·laboració, un cop vigent el Pla d’Ordenació 

Urbanística del Municipi, es fa efectiva la formulació del pla parcial urbanístic de l’àmbit 

PPU 7 anomenat “Carretera del Vendrell”,. 

 

D’acord amb el calendari establert i el desplegament previst en el pla d’ordenació 

urbanística municipal, Esteve Química és la promotora d’aquest document que té per única 

finalitat ordenar el futur desenvolupament de l’activitat industrial en els terrenys propietat 

de la companyia, que comprenen la pràctica totalitat del sòl delimitat com a urbanitzable. 

 

El pla parcial urbanístic es formula doncs en base a les determinacions del document 

d’ordenació municipal i la seva tramitació es farà d’acord amb el que disposa la normativa 

general i la legislació urbanística vigent, en concret els articles 81 i 85 de la llei refosa de DL 

1/2010. 

 
 



 

Pla Parcial nº 7 “ Carretera del Vendrell” a Banyeres del Penedès .Mileto Consultors Urbanistes, S.L.P  24 

 

 
2. ANTECEDENTS 

 

Les normes urbanístiques vigents al municipi, qualifiquen l’any 2004 la planta existent com 

a sòl industrial amb clau 7 de les normes urbanístiques. 

 

En aquests terrenys i per tal de concretar les condicions d’edificació de les successives 

ampliacions dels espais de la planta de producció, l’ajuntament de Banyeres va aprovar 

definitivament l’any 2013 un estudi de volumetria, tramitat com a Estudi de Detall de la 

Legislació anterior al 2002; posteriorment, aquest document va ser modificat i aprovat 

definitivament l’any 2014. 

 

La delimitació de l’àmbit de sòl urbà clau 7 coincideix amb la zona industrial urbana Clau 7 

del nou pla d’ordenació urbanística municipal aprovat definitivament en data 25 de 

setembre del 2013. 

 

En el cas particular dels terrenys hores d’ara propietat d’Esteve Química S.A, el sòl urbà que 

ha estat objecte d’edificació, llinda al nord i al est amb el sector de sòl urbanitzable, 

desenvolupament industrial clau 12, que el POUM del municipi de Banyeres del Penedès va 

delimitar per l’ampliació de les activitats d’Esteve Química amb la denominació PPU 7 

“carretera de Vendrell”. 

 

Existeix també com antecedent urbanístic l’anomenada “Adaptació del pla parcial Ausonia a 

les noves alineacions de la carretera TP 2125 del Vendrell a Sant Jaume dels Domenys”, 

aprovar definitivament el gener del 2004 quan aquesta carretera va ser objecte de la 

modificació del seu traçat en aquest entorn i es varen construir els nous accessos a l’ 

aleshores Companyia Farma-Lepori S.A. 

 

Aquesta adaptació del planejament urbanístic va incorporar al seu si una part del àmbit de 

sòl urbà industrial clau 7 amb qualificacions de verd privat, sistema de comunicacions 

viàries i una petita porció d’equipaments socials públics. 

 

Tot i això, el procediment de reparcel·lació i cessió dels terrenys destinats a sistemes no va 

culminar i l’antic àmbit de sòl urbanitzable llindant a la zona 7 industrial ha estat 
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reconduïda mitjançant la definició de nous continguts del planejament mitjançant la 

formulació del nou pla d’ordenació urbanística del municipi de Banyeres del Penedès. 

 

El pla anterior, amb una superfície de 27.759,00 m2 havia previst la següent ordenació: 

 

Sistemes Clau m2 % 

Viari A 1.855 6,68 

Parcs i jardins V 3.250,79 11,71 

equipaments E 1.388 5,00 

 

Zones Clau m2 % 

Industrial I 16.841,98 60,67 

Esportiu privat Epp 1.388,00 5,00 

Equipament 

privat 

Epr 426,74 1,74 

Verd privat Vp 2.609,32 9,40 

 

Pla Parcial Ausonia 
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Les normes subsidiàries aprovades definitivament el 21 de juliol del 2004 varen delimitar 

l’àmbit del pla parcial d’ampliació de Farma Lepori amb la clau 12 sense respectar 

completament la delimitació dels documents anteriors. 
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3. ESTAT ACTUAL, PROPIETATS, APTITUD DELS TERRENYS PER EDIFICAR I SERVEIS 

URBANÍSTICS 

 

Els terrenys objecte del pla parcial urbanístic tenen una superfície de 86.666 m2. També 

s’han vinculat com a sistema vial dins l’execució de l’àmbit, els sòls que conformen part de 

la vialitat existent i futura del pla, en concret el camí de Saifores que s’ha previst ampliar 

per convertir-lo en un accés principal a la planta futura de producció. La pràctica totalitat 

del sòl delimitat és propietat de l’empresa Esteve Química, adquirits amb posterioritat al 

2007, data en la qual la companyia va obtenir també la titularitat de l’antiga Farma Lepori. 

L’estructura de propietat de l’àmbit de planejament la formen les parcel·les següents. 

 

SUPERFÍCIES PROPIETATS 

propietari Parcel·la Superfície m
2
 % 

Esteve Química 1 11.990,31 13,84 

2 13.276,02 15,32 

3 9.963,06 11,50 

5 21.683,02 25,02 

6 23.243,27 26,82 

Bau Nostrum S.L 4 515,40 0,60 

Joan Mila Santacana 7 1.439,31 1,65 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament 

8 1.954,19 
5,25 

9 2.601,42 

Àmbit del Pla Parcial  86.666,00 100 

Joan Mila Santacana 7 601,03 14,32 

Ajuntament 9 1.816,55 43,28 

Generalitat 8 1.752,84 41,76 

Bau Nostrum S.L 4 26,82 0,64 

           Viari vinculat  4.197,20 100 

 

 

Les finques 8 i 9 s’incorporen en part al sector de planejament i també a l’execució del viari 

vinculat. No així la traça de la carretera TP-2125 i les franges de domini públic associades 

que queden fora de l’àmbit del pla parcial. 
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El sector té una forma pentagonal i llinda al nord amb els terrenys que el pla qualifica com a 

sòl urbà industrial clau 7, al nord-est amb el sòl no urbanitzable de protecció agrícola, clau 

20; al sud-est amb el camí de Saifores i al sud-oest amb els terrenys de la mateixa 

companyia qualificats pel POUM com a sòl urbà industrial clau 7 i a ponent amb el traçat de 

la carretera TP 2125, deixant una franja de sòl urbanitzable entre l’actual i l’antiga traça de 

la dita carretera. 

 

La topografia del sòl objecte de planejament , amb una pendent constant nord-sud del 3%, 

es pot considerar òptima per l’ús que el pla general l’hi ha atorgat. El sòl i el subsòl està 

format per terrenys de graves formant una pendent suau de nord a sud i en un moment 

anterior a l’adquisició de les finques per part d’Esteve Química SA, una part del àmbit de sòl 

urbanitzable ja va ser objecte d’extracció d’àrids. 

 

NI la part de l’àmbit entre l’actual carretera del Vendrell i el camí de Saifores ni la petita 

porció entre l’antiga i la nova traça de la TP 2125 tenen actualment cap tipus 

d’aprofitament agrícola. Les característiques del sòl permeten assegurar la idoneïtat per 

l’edificació. No existeix cap tipus de risc d’ inundabilitat i el desguàs natural de les aigües 

plujanes de la vessant, orientada a sud, trascola cap a la Riera de Sant Miquel la llera de la 

qual es troba aproximadament a 200m. de l’àmbit i és paral·lela al camí de Saifores. 

 

Realitzats amb anterioritat a l’any 2007, una part dels terrenys, concretament la més 

propera a les instal·lacions d’Esteve Química, S.A, esta parcialment edificat i tenen alguna 

de les instal·lacions annexes a l’actual planta de producció. 

 

També i com a vestigi del passat ús agrari i ramader d’aquests terrenys, roman dempeus 

una construcció de pedra seca la qual, inventariada com a barraca agrícola amb el nº 37, en 

l’annex dedicat al patrimoni arquitectònic del municipi està descrita de la següent manera, 
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i que forma part del sòl que les normes subsidiàries del 2004 varen establir com a sòl 

urbanitzable d’ampliació de la fàbrica Farma Lepori i que ara han quedat integrats en 

l’ordenació urbanística de l’àmbit de sòl urbanitzable PPU7, carretera de Vendrell, objecte 

d’aquest pla parcial. 
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Això, no obstant, ni la fotografia ni el text no es corresponen amb l’edifici situat dins el 

recinte objecte del pla parcial. Annex a aquesta memòria s’adjunta una documentació 

gràfica de l’estat actual de la construcció. 

 

Pel que fa als serveis existents, l’àmbit disposa de subministrament elèctric, aigua, 

sanejament, telefonia, fibra òptica, d’acord amb els plànols de serveis de la documentació 

gràfica. 

 

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. 

 

En relació a l’aigua potable, pel camí de Saifores circula una canonada de subministrament 

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

 

El sanejament també està resolt 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 planta de 

decantament i depuració de la indústria. 

 

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. 

 

És així com les infraestructures de serveis permeten planificar el futur creixement de la 

planta d’Esteve Química mitjançant el pla parcial de l’àmbit nº 7 de sòl urbanitzable, tenint 

en compte que el plànol de geomorfologia presenta una situació sense riscs en uns terrenys 

compostos per ventalls al·luvials antics. 

 



 
 

 

 



 
 

 
4. PLANEJAMENT VIGENT 

 

El pla d’ordenació urbanística de Banyeres del Penedès va ser aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Banyeres en sessió de data 25 de setembre del 2013, la 

vigència del mateix es formalitza amb la publicació d’aprovació. 

 

D’acord amb les determinacions d’aquest pla, els terrenys de l’actual planta de producció 

d’Esteve Química S.A mantenen la condició de sòl urbà clau 7 que els atorga les normes 

subsidiàries de 2004 i que han estat objecte d’ordenació al detall en sengles documents 

aprovats definitivament. 

 

Llindant amb aquest sòl urbà industrial, el POUM de Banyeres del Penedès ha delimitat un 

àmbit de sòl urbanitzable programat amb el nº 7, carretera del Vendrell, amb una superfície 

de 86.666,00 m2. 
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Aquest àmbit de sòl urbanitzable inclou les previsions de millora i ampliació del sistema 

general viari de l’actual camí de Saifores que uneix aquest nucli urbà amb el de Sant Miquel 

i dóna accés a la carretera TP 2125 mitjançant rotonda ja existent. 

 

L’àmbit de sòl urbanitzable no és exactament continu, ja que una petita part del mateix el 

conformen els terrenys situats al nord-oest de l’àmbit, coincidint amb l’antic traçat de la TP 

2125 i que la variant de la mateixa, que va suposar una rectificació de traçat i va segregar 

les unitats de conreu que, en el seu dia, conformaren la totalitat del sector avui delimitat, 

tal i com s’ha explicitat en el capítol anterior d’aquesta memòria. El pla, incorpora la millora 

de la urbanització d’aquest tram de via. 

 

L’objectiu bàsic per desenvolupar aquest àmbit de sòl urbanitzable industrial és preveure 

l’ampliació de les instal·lacions de la companyia Esteve Química ja operatives en el sòl urbà 

industrial colindant. 

 

Així ho reflecteix el programa d’actuació i la memòria del pla d’ordenació urbanística del 

municipi, el qual ha determinat el desplegament del pla parcial urbanístic nº 7 en base a la 

següent fitxa urbanística. 

 

 

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 indústries existents. 

La superfície total del sector és de 86.666 m2. 

 

2. Localització:  Plànol d’ordenació 0.4h 

    Coordenades UTM: x:379003.7439; y 4569736.7507 

 

3. Règim del sòl:   Sòl urbanitzable delimitat 
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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 esta bleix 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 m2st/m2s 

▬ Índex sectorial d’edificabilitat resultant complementària per a instal·lacions 

tècniques, dipòsits i conduccions:    0,10 m2st/m2s 

▬ Edificabilitat màxima:     60.666 m2st 

 



 

Pla Parcial nº 7 “ Carretera del Vendrell” a Banyeres del Penedès .Mileto Consultors Urbanistes, S.L.P  35 

 

 

e) Cessions mínimes 

 Sistemes: 

  Espais lliures públics  8.667 m2 (10,00% ) 

  Equipaments   4.333 m2 (5,00% ) 

 

 Zones 

Cessió lliure i gratuïta de 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 reparcel·lació en la modalitat de 

compensació bàsica. 

 

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 
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aquests efectes, el POUM delimita un àmbit d’actuació urbanística comú 

que comprèn tots els sectors en sòl urbanitzable i en sòl urbà, així 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. 
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5. ENCAIX JURÍDIC I TÈCNIC DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 

 

El pla parcial urbanístic de l’àmbit nº 7 carretera del Vendrell, s’adapta a les determinacions 

de l’article 173 de les normes urbanístiques del POUM de Banyeres del Penedès vigent. 

 

La formulació del pla, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la Llei, correspon en 

aquest cas al titular majoritari dels terrenys i promotor del seu desenvolupament. Per dur-

la a terme, el pla desenvolupa els documents requerits per la legislació vigent en el sòl 

urbanitzable delimitat, concretament en els articles 65 i 66 de la Llei d’urbanisme i 79 a 89 

del seu reglament. Així mateix, la tramitació del pla, d’acord amb el que disposa l’article 81 

de la llei, correspon a l’ajuntament, un cop vist l’informe de la comissió territorial 

d’urbanisme i s’hagin incorporat les observacions recollides d’aquest i altres informes 

sectorials i el contingut de les al·legacions rebudes en el procediment establert 

d’informació pública, amb el procediment establert en l’article 85 de la llei d’urbanisme. 

 

Tal i com determina la fitxa urbanística de l’àmbit de sòl urbanitzable delimitat, el sector a 

desenvolupar conté com a sistema vinculat a l’execució del sistema general viari, la millora 

de traçat i ampliació del Camí de Saifores fins a connectar amb la rotonda d’accés a la 

carretera TP 2125. 

 

L’àmbit territorial del pla parcial es correspon efectivament amb el que disposa l’article 10 

de les  NNUU del POUM de Banyeres del Penedès. El mateix article 11 de les NNUU fixa que 

el desenvolupament del Pla tindrà en compte que les reserves de sòl per a sistemes 

generals es pot fer per expropiació o en el sòl urbà i urbanitzable, mitjançant la cessió 

obligatòria i gratuïta dels mateixos quan aquest s’incloguin en un sector subjecte a 

reparcel·lació 

 

En el cas del sector nº 7 carretera del Vendrell, l’execució del sistema general viari inclou una 

superfície de finques la titularitat de les quals és de tercers en el moment de la formulació 

d’aquest planejament. 

 

Tenint en compte que d’acord amb l’article 160 de les NNUU, la disponibilitat dels terrenys 

inclosos en el sistema general viari per part de la companyia Esteve Química S.A 
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determinarà si el procediment de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, que 

desplega l’article 130 i següents de la llei d’urbanisme, podrà acollir-se a les condicions 

específiques de la llei pel cas de desenvolupament de plans en el supòsit de propietari únic 

dels articles 124 i 131 de la llei. També, en el cas de formular el projecte de reparcel·lació 

amb dos o més propietaris, s’estarà al que disposa l’article 126 de la llei, tenint en compte 

que d’acord amb les determinacions de l’article 134.2b i 135 la superfície corresponent al 

traçat del camí de Saifores no participen en el repartiment de beneficis i càrregues del 

planejament. 

 

Igualment s’estarà al que disposa l’article 136.4 del reglament de la llei d’urbanisme en el 

cas que algun dels propietaris afectats pel sistema general viari no s’incorpori a la junta de 

compensació. 

 

D’acord amb les previsions del pla d’ordenació urbanística municipal, aquest sector, 

delimitat per articular el creixement de l’activitat industrial que la companyia Esteve 

Química està duent a terme en l’àmbit de sòl urbà colindant, no té previst en cap supòsit 

l’ús residencial, per la qual cosa, la documentació del pla queda exclosa de la necessitat de 

desplegar la memòria social que fixi les condicions i reserves per la construcció d’habitatges 

de protecció pública. 

 

Igualment, i pel que fa a la futura gestió del polígon delimitat, els promotors del pla 

formularan el corresponent projecte d’urbanització amb les condicions que fixa l’article 161 

de les NNUU del POUM, tal i com exigeix també l’article 89 de la llei d’urbanisme, que 

incorpora la urbanització del carrer llindant a l’equipament (antiga traça de la TP2125). 

 

Els deures dels propietaris del sòl industrial estan continguts en els articles 45, 46 i 52 de la 

llei i el 159 de les NNUU del POUM. 

 

Igualment, les successives fases de la implantació industrial en l’àmbit del pla parcial 

estaran al que disposa l’article 160.10 de les NNUU en els plans destinats a l’ús industrial. 
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6. OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ 

 

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. 

 

Així ho preveu també la fitxa urbanística de l’article 173 de les NNUU del pla vigent. En 

aquest sentit, la companyia Esteve Química va adquirir les totalitats dels sòls que composen 

l’àmbit delimitat, feta excepció dels terrenys que estan afectats per l’ampliació del Camí de 

Saifores, que el pla general delimita com a sistema general viari i que s’inclou en el sector 

per tal de fer possible un accés diferenciat a les noves instal·lacions de la indústria, avui en 

dia concentrats sobre la traça de la carretera TP 2125. 

 

Els criteris d’ordenació són en aquest sentit, tributaris dels objectius de desenvolupament 

industrial de companyia promotora del pla, sens perjudici de les obligacions respecte del 

caràcter de sòl urbanitzable dels terrenys, és a dir que, d’acord amb les determinacions  de 

l’article 44 i 45 de la llei d’urbanisme, el promotor haurà de cedir a l’ajuntament els espais 

que corresponen a les reserves per dotacions públiques, el 10% de l’aprofitament urbanístic 

i també un cop urbanitzats, la reserva de zones verdes i els terrenys corresponents al vials 

previstos en el pla parcial. 

 

D’acord amb l’article 173 de les NNUU del pla, aquestes reserves es fixen en un mínim del 

10% per a zona verda i un 5% per equipaments. 

 

El pla proposa articular el creixement de les instal·lacions de la planta actual incorporant els 

vestigis d’urbanització i edificacions de l’antiga delimitació de l’àmbit de sòl urbanitzable de 

les normes subsidiàries de 2004, de tal manera que: 

 

a) L’accés actual de la carretera TP 2125 es mantingui en el futur com un accés 

secundari i el Camí de Saifores, un cop urbanitzat amb l’ample variable segons la 

secció establerta en els documents gràfics, es converteixi des de la seva intersecció 
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amb la TP 2125, actualment amb una rotonda, en l’accés principal per a persones i 

mercaderies. 

 

b) L’illa situada entre l’antic i el nou traçat de la TP 2125, que té una superfície de 

6.501 m2 i que suposa una proporció del 7,5% de l’àmbit delimitat, per damunt del 

5% mínim exigit pel pla, es qualifica com a sòl de cessió al municipi per a dotacions 

públiques, a més dels corresponents vials i estacionaments. Aquests terrenys són 

ara accessible des de l’antiga traça de la TP 2125 i comparteixen aquesta 

accessibilitat amb el Garden Center confrontant. També s’hi pot accedir a peu i en 

bicicleta des del nucli de Saifores per l’antic camí de Sant Miquel, que igualment 

s’ha incorporat com a vial vinculat al planejament i servirà com a corredor per 

l’establiment de serveis urbanístics a l’equipament. 

 

c) L’espai verd de 11.699 m2, superior a la superfície mínima del 10% de l’àmbit que 

fixa el pla general, es preveu situar-lo en el vèrtex nord-oest i nord de l’àmbit front 

a la reserva d’equipaments i a l’est de l’actual carretera TP 2125, amb accés des de 

l’extrem nord on actualment hi ha la cruïlla de la carretera. També s’ha previst un 

accés des de el camí de Saifores mitjançant la servitud de pas de sistemes tècnics, 

una franja de terrenys de 971,2 m2 situada en el llindar nord-est de l’àmbit 

delimitat. 

 

El conjunt d’aquest espais públics de cessió té una superfície de 12.670,20 m2, 

equivalents al 14,6 % de l’àmbit delimitat i es configura com un espai de frontissa 

entre les instal·lacions industrials i la via de comunicació principal d’aquesta part 

del territori de Banyeres. 

 

d) Els terrenys resultants de 59.758,10 m2 que el pla parcial qualifica per a l’ús 

industrial tindran la consideració de parcel·la única indivisible amb l’objectiu de 

garantir el futur desenvolupament corporatiu i la producció industrial. 

 

L’organització dels espais privats que el projecte destina a l’edificació té en compte 

alguns dels elements bàsics del sistema. 
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a. En primer lloc, les condicions topogràfiques del lloc. Cal en aquest sentit 

considerar la poca pendent dels terrenys i la seva adaptabilitat a les 

característiques de la nova planta però també que una part de la finca va 

ser ja fa molts anys, objecte d’excavació. 

b. La preexistència d’instal·lacions en funcionament obliguen a actuar en 

l’esfera de la planificació del creixement de l’empresa amb la lògica de 

l’expansió seguint les condicions de la implantació precedent i adaptar-la 

als paràmetres i requeriments que Esteve Química ha establert en altres 

plantes de característiques similars a Mèxic, Xina o al mateix territori de 

Catalunya. 

c. Dins de la parcel·la industrial, el projecte preveu la creació d’una retícula 

interior d’espais a consolidar per l’edificació amb accessibilitat rodada per 

persones, maquinària i vehicles sobretot des del nou accés previst al Camí 

de Saifores, convertit en avinguda sense prescindir totalment de l’accés 

actual des de la carretera TP 2125. 

d. Els espais destinats a magatzems i altres instal·lacions necessàries pels 

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

accessibilitat oberta de forma perpendicular al nou accés, formant un total 

de 5 pastilles de 45x90 m separades per carrers interns de 12,00 i 14,00m. 

d’ample, similars als existents en l’àmbit de sòl urbà i altres illes de 

dimensions diverses que completen el conjunt de terrenys destinats a les 

futures edificacions. 
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7. SISTEMA D’ACTUACIÓ, PLA D’ETAPES I GARANTIES DEL PROMOTOR 

 

L’article 173 de les NNUU del POUM fixa com a objectiu de l’àmbit PPU 7 “ Carretera del 

Vendrell”, desenvolupar la previsió urbanística i dur a terme les obres d’urbanització 

necessàries. 

 

També determina que els terrenys adjacents del sector, concretament la part dels accessos 

a la rotonda de la carretera TP 2125 que no queden delimitats dins l’àmbit de sòl 

urbanitzable nº 7, que el POUM qualifica com a sistema viari, tenen la consideració de 

“vinculats” al sector, d’acord amb el que estableix l’article 68.4 b1 del reglament de la llei 

d’urbanisme, als que posteriorment s’han afegit els accessos al equipament des de el nucli 

de Saifores i l’antiga traça de la TP2125.. 

 

a) Sistema d’actuació per reparcel·lació. 

El pla parcial es desenvoluparà seguint el procediment de gestió per reparcel·lació, 

modalitat de compensació bàsica que despleguen els articles 124 a 134 de la llei 

d’urbanisme i 170 a 173 del seu reglament. 

 

Tenint en compte la composició actual de la propietat, si al llarg del procediment de 

tramitació es dóna la circumstància de propietari únic, la cessió de sòl per sistemes i el 

corresponent aprofitament urbanístic no precisarà de la constitució de junta de 

compensació. 

 

Pel que fa als terrenys de 4.197,20 m2 de sistema viari i vinculat a l’execució del sector, als 

efectes de llur obtenció i urbanització, cal tenir en compte que aquests terrenys no formen 

part de l’àmbit. Per tant està previst que la seva gestió segueixi el que disposa l’article 

133.4 del reglament de la llei d’urbanisme, pel qual els titulars participen de la 

reparcel·lació als únics efectes de la determinació de la indemnització que els correspon i 

fer efectiva la cessió pública del sistema. Per determinar la indemnització  s’han d’aplicar, 

segons aquest article, els criteris de valoració establerts per la legislació de sòl i valoracions 

atenen el règim urbanístic de sòl no urbanitzable i el pagament de la indemnització és a 

càrrec de la comunitat reparcel·la tòria. 
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D’acord amb l’article 134.2b del reglament , seran excloses del procediment de 

reparcel·lació les superfícies de domini públic en la forma com venen definides en el seu 

article 136. 

 

b) Pla d’etapes. 

Atesa la naturalesa del projecte industrial a realitzar en els terrenys propietat d’Esteve 

Química S.A, el pla d’etapes definit en el plànol 18, estableix el següent: 

 

I. En una primera etapa, de 4 anys posteriors a l’aprovació definitiva del planejament, 

es formularan i  tramitaran els projectes de reparcel·lació i urbanització per tal de 

donar ple contingut al dret de propietat. 

 També en aquesta primera etapa de quatre anys:es cediran al municipi la totalitat 

dels terrenys destinats a equipaments i zona verda. 

 Inici i finalització dels edificis industrials i magatzems que el pla preveu que es 

desenvolupin en aquesta primera etapa. 

 S’adquiriran o compensaran els sòls que el pla incorpora en l’àmbit delimitat i que 

no són de titularitat d’Esteve Química, als efectes de garantir les futures obres 

d’urbanització. 

 S’urbanitzarà l’accés des de la carretera TP2125 a l’alçada de la rotonda existent 

amb l’ample de 13m. fins arribar al punt actual de la depuradora d’aigües residuals, 

a fi de consolidar les previsions del planejament urbanístic municipal i garantir la 

seguretat viària i els vianants i també la via llindant amb l’equipament que es 

correspon amb el traçat de l’antiga TP2125, així com la portada de serveis i 

adequació del camí de connexió amb el nucli de Saifores. 

 

Respecte dels béns patrimonials afectats pel desenvolupament de les finques incloses en 

l’àmbit de sòl urbanitzable, en aquest cas referits exclusivament a la barraca agrícola, que 

es troba en un cert bon estat de conservació i que la norma de patrimoni obliga a 

rehabilitar i conservar, es proposa el manteniment dins l’emplaçament actual. 

 

II. En una segona etapa, a desenvolupar els quatre anys posteriors al quadrienni, es 

realitzaran les següents inversions: 
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A) Execució del parc situat entre la carretera TP 2125 i la zona industrial, en paral·lel a 

les obres d’adequació dels terrenys de la nova extensió. 

B) Execució de la resta del vial de 13 m. de la nova avinguda de Saifores fins arribar al 

límit de llevant del pla parcial, per tal de garantir l’accés complert a les noves 

instal·lacions. 

C) Inici i finalització de l’edificació a les illes industrials, magatzems i laboratoris 

corresponents a aquesta segona etapa. 

 

 

 

 

 

c) Garanties del promotor 

L’article 96 de la llei d’urbanisme vigent permet a la iniciativa privada formular plans 

parcials urbanístics d’acord amb les determinacions dels plans d’ordenació urbanística 

municipal. En aquest cas, es tracta del desenvolupament del sector 7, carretera del Vendrell 

recollit com a sòl urbanitzable en el pla d’ordenació vigent del qual la propietat de la quasi 

totalitat de l’àmbit és de la companyia Esteve Química S.A, els títol del qual s’acompanyen 

com annex a aquesta memòria. 

 

Completen l’estructura de la propietat del sector el camí de Saifores, l’antiga traça de la 

BP2125 i una part de l’ampliació del vial, considerat com estructura bàsica del territori a 

urbanitzar al llarg del desenvolupament del Pla Parcial, que és propietat de Bau Nostrum i 

Joan Milà Santacana, tot això d’acord amb el següent plànol: 
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L’estudi que avalua la viabilitat econòmica i financera del Pla Parcial ha calculat un 

pressupost d’inversió en l’execució del Pla Parcial de 1.475.560 € el que equival a vint-i-

quatre amb trenta dos euros de repercussió per m2 de sostre, que inclou  la execució els 

serveis urbanístics per la futura planta, la zona verda i l’equipament, com la urbanització 

del Camí de Saifores, el vial que llinda amb la reserva d’equipament i la portada de serveis i 

adequació del camí que connecta el nucli de Saifores. 

 

Es tracta d’una xifra que fa viable l’execució del pla, tenint en compte que es tracta d’una 

inversió vinculada a l’ampliació d’una indústria existent i que forma part del seu programa 

corporatiu. 

 

D’altra banda, Esteve Química mitjançant la formulació del present document, dóna carta 

de naturalesa als compromisos anunciats en el Conveni de Col·laboració que va signar amb 

l’ajuntament de Banyeres del Penedès en data 1 de juliol del 2009, sens perjudici dels 

acords que, en base al que estableix la llei d’urbanisme i el seu reglament, s’estableixin en 

matèria de conservació de carrers i espais lliures. 

 

Així, el grup Esteve es manifesta a favor de completar en base al pla d’etapes d’aquest 

capítol de la memòria, a executar la urbanització, cedir els terrenys destinats a sistemes i la 

part corresponent de l’aprofitament urbanístic d’acord amb la legislació urbanística vigent, 

per la qual cosa compta amb els mitjans materials suficients per a fer-hi front, inclosos els 

relatius al dipòsit del 12% del valor existent de la urbanització en el moment de l’aprovació 

definitiva del pla parcial urbanístic. 
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8. SERVEIS URBANÍSTICS I PRESSUPOST DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 

 

Entre les condicions que fixa l’article 137 de les NNUU del POUM, hi figura que el 

desenvolupament urbanístic haurà de garantir la implantació de tots els serveis 

corresponents a la vialitat pública, tant la confrontant al Camí de Saifores fins arribar a 

l’actual TP 2125 com la que es correspon a l’antiga traça de la carretera i que dóna accés a 

l’equipament públic i la servitud de pas de serveis en el llindar nord-oest de l’àmbit 

delimitat, ela quals, d’acord amb el que disposa l’article 82.2 del Reglament de la llei 

d’urbanisme, seran soterrats. 

 

D’acord amb la situació actual, tret del subministrament d’energia elèctrica i part de les 

telecomunicacions, la situació actual dels serveis urbanístic que conflueixen a la planta 

d’Esteve Química en funcionament, utilitzen el traçat del Camí de Saifores. Per la nova 

estructura de serveis, el pla proposa el següent. 

 A) Aigua 

Respecte de l’aigua potable, el projecte d’urbanització tindrà en compte que la 

nova planta industrial ja disposa d’una canonada de subministre existent al llarg del 

Camí de Saifores que abasta la totalitat del front de l’àmbit.  

El consum actual de la planta de Fabricació d’Esteve Química està desglossada en el 

següent quadre: 

 

AIGUES GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOSTO SEPTIEMBR. OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA POTABLE MUNICIPAL 863 854 876 647 918 895 766 900 412 500 813 708 9.152

ÁREA 900 DEP. BIOLÓG. (m3) Tecfluid . Nº 120277405 311 507 1.268 563 562 0 827 703 446 416 6.008

1.268 1.165 1.383 1.915 1.481 895 1.328 900 1.239 1.203 1.259 1.124 15.160

BOMBA POU (ÍTEM P16.903) 542 477 630 1.726 670 664 619 394 479 721 540 562 8.024

542 477 630 1.726 670 664 619 394 479 721 540 562 8.024

TOTAL AIGUES 1.810 1.642 2.013 3.641 2.151 1.559 1.947 1.294 1.718 1.924 1.799 1.686 23.184

SUBTOTALS AIGUA XARXA

SUBTOTAL POU

 

 

Les necessitats estimades de consum d’aigua quant les previsions del Pla Parcial arribin 

a l’horitzó de sostre previst seran les següents: 

 

I. Aigua Potable Municipal 

Consum promig 140,00 m3/dia 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. 
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II. Aigua procedent de depuració biològica 

Consum promig   5.838 m3 / dia 

Consum punta  147,94 m3 / dia 

 

III. Aigua procedent del pou 

Consum promig  22,28 m3/ dia 

   Consum punta  57,53 m3/ dia  que es manté respecte del actual 

 

En la formulació del projecte d’urbanització, caldrà, d’acord amb els consums 

previstos ,diversificar els punts d’accés a la xarxa principal i als efectes de constituir 

una xarxa interna d’accés amb tuberia de polietilè de Ø200 a les futures 

edificacions, suficients  per la distribució de la xarxa d’hidrants contra incendis que 

abasta un radi màxim de 100 m, tal i com s’ha grafiat en el plànol de serveis 12 de 

la documentació gràfica. 

L’esquema de servei de distribució d’aigua també ha previst una xarxa de rec de tub 

de polietilè de Ø50, la qual servirà d’alternativa en cas de necessitat, malgrat que es 

preveu aprofitar les aigües provinents de la depuració de la planta pel rec d’arbrat i 

zones de jardí internes i de la zona verda pública si finalment així ho estableix el 

projecte d’urbanització,. 

Respecte de la depuració d’aigües, d’acord amb el que determina el POUM, cal 

ampliar els terrenys de les noves instal·lacions per la xarxa separativa de desguàs. 

En el cas d’insuficiència de l’estació depuradora per absorbir les residuals 

domestiques de la planta, aquest s’integrarà en el procediment de depuració de les 

aigües residuals de la indústria. 

La conducció de les aigües plujanes de l’àmbit de sòl urbanitzable en la nova 

configuració urbanística d’espais edificats, previ a l’abocament a la xarxa, s’hauran 

de recollir en una bassa de dimensions adequades a tal finalitat, apte també pel rec 

dels espais destinats a zona verda. La dels espais lliures públics i de la mateixa 

vialitat amb els seus embornals, conduiran per la xarxa de clavegueram fins a la 

riera. Aquest col·lector de pluvials existent, es redimensionarà, en el projecte 

d’urbanització per , si s’escau, adequar el seu cabdal a les noves necessitats 

La xarxa de depuració d’aigües no plujanes que el pla projecta provinent dels usos 

industrials, tal i com ara ja succeeix amb les instal·lacions de la planta de producció 
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situada en l’àmbit adjacent, prèviament al seu abocament a la xarxa seran tractades 

i re aprofitades fins assolir la categoria d’aigües assimilades a domèstiques o bé pel 

seu re aprofitament com a xarxa de subministre pels processos industrials després 

de la seva depuració biològica.  

El subministre d’aigua a l’equipament, amb un tub de polietilè de Ø110 així com la 

xarxa de clavegueram i conducció de pluvials de Ø 400, s’ha previst per l’antic camí 

fins a connectar amb la xarxa del nucli de Saifores 

 

B) Subministrament elèctric.  

La planta actual està connectada a la xarxa d’alta tensió que travessa els terrenys i 

que hores d’ara ja té una part soterrada i amb derivacions a l’estació 

transformadora. 

El projecte d’urbanització preveu la desviació i soterrament integral de la línia d’alta 

existent i una distribució interior mitjançant la creació d’una xarxa de mitja tensió a 

partir de la transformació en les capçaleres de la línia soterrada, seguint les vies 

d’accés als espais edificables que proposa el planejament per la nova planta de 

producció, tal i com succeeix en l’actual planta. 

Respecte dels consums previstos un cop la totalitat de les instal·lacions entrin en 

funcionament, l’actual relació mensual de consums d’energia elèctrica 

subministrada en mitja tensió és la següent: 

 

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

ELECTRICITAT

TARIFA P1 MEDIA TENSIÓN 38.438 40.069 0 0 0 31.798 80.320 0 0 0 0 32.205 222.830

TARIFA P3 MEDIA TENSIÓN 62.721 66.633 0 0 0 29.973 75.120 0 0 0 0 53.147 287.594

TARIFA P3 MEDIA TENSIÓN 0 0 41.570 0 0 20.473 0 0 50.248 0 43.462 0 155.753

TARIFA P4 MEDIA TENSIÓN 0 0 68.097 0 0 34.502 0 0 85.030 0 68.658 0 256.287

TARIFA P5 MEDIA TENSIÓN 0 0 0 97.432 121.208 0 0 0 0 131.971 0 0 350.611

TARIFA P6 MEDIA TENSIÓN 80.470 81.649 98.806 74.048 105.083 91.159 118.058 74.497 97.319 101.125 103.896 78.386 1.104.496

TOTALS 181.629 188.351 208.473 171.480 226.291 207.905 273.498 74.497 232.597 233.096 216.016 163.738 2.377.571

POTÈNCIA CONTRACTADA (KW)

 

 

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

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

de Saifores. La xarxa d’enllumenat públic del antic camí al nucli de Saifores fins al 

equipament s’ha previst connectar-la al centre de comandament del nucli. 

Alternativament, si això no fos possible, el subministrament es farà des de l’estació 

transformadora i el quadre de comandament del Camí de Saifores seguint 

l’alternativa B del plànol 5 de serveis. 

 

C) Telecomunicacions 

L’existència de traçat de fibra òptica seguint la traça de la carretera TP 2125 

permet, tal i com ara succeeix amb l’actual planta, projectar la distribució de la 

nova xarxa de telecomunicacions a l’interior dels espais edificables dels nous espais 

de producció, així com a l’equipament, d’acord amb els criteris NEITel. 

 

D) Vials  

La nova estructura vial del Camí de Saifores, s’urbanitzarà com una avinguda, amb 

una secció de 6 m de calçada, 2,25 de carrer bici i voreres de 2m i 2,75m amb 

escossell de dimensions 0,75 per 1,20 metres, al llarg d’un recorregut de 517 m, 

dels quals 470 m corresponen a l’àmbit del pla parcial urbanístic nº 7 carretera del 

Vendrell i 47 m corresponen als terrenys “vinculats” que el POUM qualifica de 

sistema general viari i que són necessaris per enllaçar amb la rotonda de la 

carretera TP 2125. L’avinguda, de la qual es proposa una secció indicativa en els 

plànols del pla parcial, es projectarà amb unes característiques equivalents al tipus 

T32 de la norma 6.1-IC de carreteres amb una secció que, d’acord amb el tipus de 

terreny de suport es compondrà de 10 a 15 cm de subbase, 7 a 15 cm de capa 

intermitja i de 3 a 5 cm de capa de capa rodadora. 

La urbanització dels vials d’accés als terrenys qualificats com a equipament 

municipal en la part corresponent a l’antic camí del nucli de Saifores i l’antiga traça 

de la carretera TP2125 amb una secció de vial de 9m que s’urbanitzarà amb 

característiques de prioritat invertida, deixant una banda de 2m. d’aparcament, a 

més de la portada de serveis urbanístics. 

 

Tal i com preveuen els esquemes de distribució dels serveis d’aquest pla parcial, la 

ulterior formulació del projecte d’urbanització tindrà en compte la singularitat dels 
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objectius de planejament, a l’hora de preveure la connexió dels serveis urbanístics que 

han de fer possible el bon funcionament de la nova planta d’Esteve Química i els 

sistemes urbanístics associats. 

En aquest sentit, els plànols corresponents als esquemes de xarxes de serveis que cal 

desenvolupar en el projecte d’urbanització, tenen dos components: 

1 Les variacions o adequacions de les xarxes de subministrament actuals per 

motiu de la realització dels sistemes generals previstos en el POUM i les 

que provenen de l’ordenació urbanística del pla general, és a dir,  

2 Les xarxes de subministrament a la zona industrial de nova construcció, que 

han de constituir en el futur i de forma progressiva els elements de 

producció de la companyia. 

Aquesta xarxa, té la consideració de privada des del punt de vista de la seva 

implementació en sòls que formen part de la parcel·la única d’Esteve 

Química. També cal entendre que la seva execució anirà en sintonia amb els 

plans d’inversió i edificació que seguiran lògiques i calendaris independents 

de la pròpia execució del pla parcial i la seva etapa única de realització, tal i 

com s’especifica en el capítol 7 de la memòria i per tant no formen part del 

càlcul de la inversió associada al desenvolupament del pla parcial. 

3 La zona verda prevista en el pla parcial i la servitud de pas de sistemes, 

també de caràcter públic fins a connectar amb el camí de Saifores, amb una 

superfície conjunta de 12.490,20m2 tindrà el seu accés des del punt de 

convergència de la carretera TP2125 amb el Camí de Sant Miquel. 

Es tracta d’uns terrenys que topogràficament connectaran la rasant de la 

carretera amb els replans on es desenvoluparà l’activitat industrial, més 

una franja que forma part de l’itinerari de vianants fins el Camí de Saifores. 

El projecte d’urbanització desenvoluparà aquests espais amb el detall de 

projecte executiu. Això no obstant, es seguiran els criteris sostenibilitat, 

eficàcia en el manteniment i estalvi d’aigua, així com els de plantació 

d’arbres fixats en el POUM dels que concretament, es proposen el 

següents: 

Arbrat del parc: Alzina (Quercus ilex spp ilex), Lledoners (Celtis australis) i 

Freixe (Fraxinus angustifolia) 

Arbustives: Garric ( Quercus Coccifera), aranyoner (Prunus spinosa), i 

marfull (Viburnum tinus) 
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Arbrat lineal al llindar est del sòl industrial: Àlber ( Populus alba) 

Arbrat lineal al Camí de Saifores: Plàtan ( Platanus hispania ) 

 

D’acord amb les condicions de desenvolupament de l’article 173 de les NNUU del 

POUM i en base al que disposa l’article 122 del reglament de la llei d’urbanisme, el 

sector participarà, mitjançant reparcel·lació econòmica, en els costos d’execució de 

la infraestructura hidràulica de caràcter general necessària per garantir el seu 

desenvolupament, en la forma com el POUM ha previst distribuir-ho entre els sòls 

urbanitzables i els plans de millora urbana. 

 

El projecte d’urbanització, en el moment de la seva tramitació, haurà d’incorporar 

el certificat de recursos hídrics, energètics i de tractament de les aigües residuals. 

 

Igualment, la formulació del projecte d’urbanització tindrà en compte que 

l’enllumenat públic ha de preveure l’eficiència energètica i evitar la contaminació 

lumínica, prioritzant les làmpades USAP o altres tecnologies més eficients reductors 

d’intensitat, programadors i fotòmetres per la reducció en els moments adequats i 

estalvi energètic. 

 

Les connexions externes amb els sistemes de subministrament es desenvoluparan 

segons acord amb les companyies subministradores d’aigua, energia elèctrica i 

telecomunicacions. En el cas de la portada de serveis al equipament, s’ha previst 

que els serveis arribin des de el nucli de Saifores. 

 

En base a aquests supòsits i sens perjudici del que en el seu moment valorarà el 

projecte d’urbanització, es calcula que les despeses associades al desenvolupament 

del pla parcial urbanístic PPU 7 Carretera del Vendrell es distribuiran en 777.560 €, 

en la primera etapa i de 698.000€ en la segona i definitiva etapa d’urbanització, en 

la forma com es desplega amb el detall corresponent i la distribució de partides en 

el document d’estudi de la viabilitat econòmica del pla, que forma part de la 

documentació del pla parcial. 
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9. QUADRES DE SUPERFÍCIES, CESSIONS I APROFITAMENT URBANÍSTIC 

 

 

 

PPU7 Carretera del Vendrell Superfície Unitats 

Àmbit delimitat 86.666,00 M
2
 

Sistema General viari vinculat 4.197,20 M
2
 

Índex d’edificació 0,60 M
2 

/m
2 

Índex Complementari instal·lacions 0,10 M
2
/m

2
 

Sostre total edificable  60.665,60 M
2
 

Sostre destinat exclusivament a 
ús industrial 

51.999,00 M
2
 

 

 

 

 POUM % Pla Parcial % 

Zona Industrial - - 59.758,10 69,00 

Zona verda 8.666,60 10,00 11.699,00 13,50 

Equipaments 4.333,30 5,00 6.501,00 7,50 

 Protecció sistemes   791,20 0,90 

Serveis Tècnics - - 37,60 0,10 

Vials públics - - 7.879,10 9,00 

TOTAL 86.666 - 86.666,00 100 

Sistema Viari Vinculat 753,00 - 4.197,20 - 

 

 

 

Banyeres del Penedès, Novembre del 2016 

 

 

Ramon Roger i Casamada 

Arquitecte redactor 
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ANNEX 1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE LA CONSTRUCCIÓ EN PEDRA SECA EXISTENT 
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ANNEX 2: CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ESTEVE QUÍMICA S.A I L’AJUNTAMENT DE 

BANYERES DEL PENEDÈS 
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ANNEX 3: TÍTOLS DE PROPIETAT D’ESTEVE QUÍMICA, S.A 

 

 

 


